
Zondag 16 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 16 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. In vraag 40 gebruikt de Catechismus het woordje ‘moeten’ over het sterven van de 
Heere Jezus. Jezus Zelf sprak ook over “de Christus die deze dingen moest lijden”. 
Toch hebben de discipelen lang geprotesteerd tegen deze weg. Misschien herken je 
in je eigen hart ook wel iets van deze weerstand tegen de weg van het kruis en de 
dood. Probeer toch eens antwoord te geven op deze vraag: waarom moest Jezus 
sterven? 

2. Vraag 42 stelt de vraag: waarom moeten wij, als Christus voor ons gestorven is, ook 
nog sterven? Het antwoord is opmerkelijk. Welke twee dingen worden genoemd en 
wat betekenen deze dingen? 

3. Nadenken over ons sterven is niet iets wat we graag doen, zeker niet als je jong bent. 
Toch is het goed om daar in het licht van de Bijbel eens over na te denken. Waar 
denk jij aan als het gaat over de dood? Ken je misschien voorbeelden daarvan uit je 
eigen omgeving? Ben je zelf bereid om te sterven? Hoe kun je je daar (voor het eerst, 
maar ook meer en meer) op voorbereiden? 

4. In antwoord 42 zagen we wat Jezus’ dood met onze dood te maken heeft. Maar wat 
heeft het nu met ons leven te maken? Antwoord 43 geeft als nut: de kruisiging van 
onze oude mens. Probeer over dat beeld eens dieper na te denken. Wat betekent het 
nu als de oude mens met Christus gekruisigd, gedood en begraven wordt?  

5. De vorige vraag ging over het sterven van de oude mens. Het gaat dan over de 
heiliging. Herken je daar iets van in je eigen leven? Kun je dat concreet aanwijzen? En 
als dit er is in je leven, hoe kan dit dan meer worden? 

 
Bijbelstudie:  

- Romeinen 6 is geen makkelijk, maar wel een belangrijk hoofdstuk. In dit hoofdstuk 
gebruikt Paulus ook het beeld van onze oude mens, die met Christus wordt 
gekruisigd. Probeer de lijn van het hoofdstuk voor jezelf eens duidelijk te krijgen. Je 
kunt daarbij bijvoorbeeld een commentaar of studiebijbel gebruiken. Wat wordt er in 
dit hoofdstuk gezegd over het sterven van Jezus en over het sterven van onze oude 
mens? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


