
Zondag 17 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 17 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. De catechismus noemt drie zegeningen als nut van Jezus’ opstanding. Welke 
zegeningen zijn dat?  

2. Elke zegening uit de vorige vraag heeft een diepe betekenis. Denk hier rustig over na 
(mediteer). Wat betekent elke zegening? En heeft dat ook die betekenis in jouw 
leven? 

3. In onze tijd is het opvallend dat deze zondag over de opstanding zo kort is. De 
catechismus laat de vraag of het wel echt gebeurd is helemaal rusten. In die tijd was 
het niet direct nodig om daar iets over te belijden. In onze tijd is dat heel anders. Wat 
zou jij zeggen als iemand je vraagt of jij kunt bewijzen dat Jezus werkelijk is 
opgestaan? 

4. Deze zondag gaat over de opstanding van Christus. Wat maakt het voor jou 
persoonlijk nu concreet voor verschil in je leven dat Christus is opgestaan uit de 
doden? Zou je leven anders zijn als dit heilsfeit er niet was? 

 
Bijbelstudie: 

- Het bekendste hoofdstuk over de opstanding in de Bijbel is 1 Korinthe 15. Lees dit 
hoofdstuk eens rustig voor jezelf door. Probeer antwoord te krijgen op de volgende 
vragen: 

o Waarom schreef Paulus dit hoofdstuk, wat was het probleem in Korinthe? 
o Wat is zijn antwoord daarop precies? 
o Wat betekent dit hoofdstuk nu voor je eigen leven? 

 
Moeilijke woorden in deze preek: 

- Ontmythologisering: Eeuwenlang werd door bijna iedereen de heilsfeiten en de 
wonderen uit de Bijbel wel (historisch) geloofd. In de laatste paar eeuwen is dat 
anders geworden. Mensen gingen steeds meer twijfelen aan de verhalen uit de 
Bijbel. Ook theologen deden dat. Zij wilden nog wel geloven dat er iemand had 
geleefd die Jezus heette, maar dat er in de tijd daarna allemaal bijzondere verhalen 
(mythes) over Hem verzonnen zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan de wonderen van 
Jezus of aan Zijn opstanding en hemelvaart. Volgens deze theologen is het onze taak 
om die verzonnen verhalen uit de Bijbel weg te halen en zo te ontdekken wie Jezus 
écht is geweest. Dat noemen zij: ‘het ontmythologiseren van de Bijbel’. 


