Zondagmorgen 2 mei 2021 – leesdienst
Tekst: Kol. 3:3: Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus
verborgen in God.
Thema: De met Christus opgewekte mens
1.

De dood van de christen

2.

Het leven van de christen

Liturgie:
Psalm 39:3, 5
Psalm 81:9
Lezen: Kol. 3:1-17
Psalm 138:2, 3
Psalm 138:4
Psalm 25:7
Psalm 119:88
Als slot het Wilhelmus:1 en 6
Citaat: ‘Want gij zijt gestorven: wij zijn dood voor de tegenwoordige dingen.
En als wij dood zijn voor de aarde en wij hebben ervan afgezien dat zij ons
geluk zou zijn, dan is het ongerijmd dat wij haar lief zouden hebben en haar
zouden zoeken. En uw leven is met Christus verborgen in God: de nieuwe mens
heeft zijn bestaan daarvandaan. Het is niet alleen voor ons verborgen als een
geheim, maar het is voor ons verborgen bij wijze van beveiliging. Dit is onze
troost dat ons leven met Hem verborgen is en veilig bij Hem weggelegd is’.
Matthew Henry (Commentaar op Kol. 3:3)
Leestips:
Jes. 38:9-14 (eerste aandachtspunt) en 38:15-20 (tweede aandachtspunt)

Job 42:1-6 (eerste aandachtspunt) en Gal. 2:19-21 (tweede aandachtspunt)
Gespreksvragen:
1.

In de preek komt de volgende zin voor: ‘De ware christen is een
gezegende dood gestorven, een dood die alleen winst brengt’. Dat
heeft iets te maken met ‘de oude mens’. Herkent u/jij dat?

2.

In Romeinen 6 wordt uitvoerig gesproken over het met Christus
begraven zijn in de dood, en het met Hem opgewekt worden tot een
nieuw leven. Zou het hier gaan over de rechtvaardigmaking of over de
heiligmaking?

3.

Wat betekent het als Paulus zegt (Rom.7:9): ‘Maar als het gebod
gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben
gestorven’?

4.

De ware christen leeft, als vrucht van een geestelijke opstanding.
Denk eens na over de tekst uit Openb. 20:6: ‘Zalig en heilig is hij die
deel heeft in de eerste opstanding; over dezen heeft de tweede dood
geen macht’. Wat zou ‘de eerste opstanding’ en ‘de tweede dood’
betekenen? lees de kanttekening bij zowel vers 5 als 6.

5.

Het woordje ‘verborgen’ duidt niet zozeer op een geheim, maar is
vooral tot troost van de gelovige. Waarom?

6.

Wat betekent het als Paulus zegt (Gal.2:20): ‘Ik leef, doch niet meer ik,
maar Christus leeft in mij’?

7.

N.a.v. Gal.2:19 heeft de Schotse predikant Ralph Erskine een preek
met als titel: ‘Het sterven aan de Wet en het leven naar het Evangelie’.
Begrijpt u/jij wat hij bedoelt?

Voor de kinderen:
1.

De preek was vast moeilijk. Onthoud 2 dingen en laat die het
belangrijkste voor je zijn: je bent van nature geestelijk d…… voor God,
maar Christus kan je hart l………. maken, door Zijn Geest. Wat moet er
op de stippellijntjes staan?

2.

Jij bent als baby gedoopt. In het dankgebed van het doopformulier,
dat toen gelezen is, werd voor jou gevraagd of je ‘dit leven (hetwelk

toch niet anders is dan een gestadige dood) om Christus’ wil getroost
mag verlaten’. Vraag je ouders om uit te leggen wat dit betekent.
3.

Wat betekent de opstanding van de Heere Jezus voor jou persoonlijk?

