
Liturgie 13 oktober 2019 

’s Middags 16.30u |  ds. W.F. ’t Hart | Hebreeën 9.11-12 & HC. zo. 12.31-32 

• Psalm 72 : 2-8-10-11 

• Psalm 104 : 7 

• Psalm 45 : 1-4-6 

• Psalm 89 : 2-9-15 

• Psalm 145 : 2 

Schriftlezing: 

• Hebreeën 9 : 11-28 

Tekst: 

• Hebreeën 9 : 11-12 

• HC zondag 12.31-32 
    

Vragen n.a.v. HC zondag 12.31-32 ~ HHG Tholen ~ 13 oktober 2019, 16.30u 

Voor de kinderen 

1) Wat is een christen? 

2) Ben jij zo’n christen? Waarom wel/niet? 

3) Uit welke taal komt de titel Christus? Wat is de Hebreeuwse naam? 

4) Wat is het verschil in de naam Jezus en titel Christus? Welk voorbeeld kun je daarbij 

gebruiken? 

5) Wat betekent het woord ‘verordineren’? 

6) Wanneer is de Heere Jezus gezalfd? Hoe ging dat? Zie bijvoorbeeld Lucas 3 en 4. 

7) Welke drie ambten heeft Christus? 

8) Kun je een geschiedenis noemen waarin de Heere Jezus onderwijs geeft? Denk bijvoorbeeld 

aan Lucas 24 en Johannes 3, 4. 

9) Hoe zie je ‘verzoening door voldoening’ in het Oude Testament? En in het Nieuwe? 

 

Voor de jongeren en de ouderen 

1) Waarom ben jij een christen? Waarom bent u het? 

2) Wanneer werden christenen voor het eerst christenen genoemd? 

3) Waarom is de naam Jezus Christus een krachtige term? 

4) Wat doet het met je als je de naam van Jezus hoort gebruiken op straat? 

5) Wie zijn er betrokken in het zenden van de Messias? Wat zegt dat over de oproep tot geloof 

en bekering? Wat zegt dat u en jou? 

6) Wanneer is de Heere Jezus gezalfd met de Heilige Geest? Was de Heilige Geest eerder niet bij 

de Heere Jezus? Zie Lucas hoofdstukken 1,2, 3 en4. 

7) Welk ambt van Christus is voor Calvijn het belangrijkste? Kun(t) u/jij uitleggen waarom hij dat 

vindt? Hoe sta(at) u/jij daar zelf in? 

8) In het verlengde van de vorige vraag: bespreek eens met elkaar wat elk ambt nu betekent en 

wat het voor jezelf inhoudt. 

9) Wat betekent: verzoening door voldoening? Hoe is dat zichtbaar in het Oude Testament en 

hoe is dat duidelijk in het Nieuwe Testament? 

 

Liedsuggesties 

• Psalm 2 

• Psalm 45 

• Psalm 89 

• Psalm 110 

• Psalm 132 

• Psalm 133 

• Psalm 145 

• Een vast Burcht is 

onze God 

• Ik wil zingen van 

mijn Heiland 

• Voorwaarts 

christenstrijders 

Citaat 

“O, dat Hij die een Koning is, een profeet wilde zijn en dat Hij, Die een Koning is, een  

priester wilde worden. Wij moeten begrijpen dat het koninklijk ambt van Christus spreekt 

Thema: Jezus Christus en christenen 
1. Een krachtige term 
2. Naamchristen of christen van naam 

 



van onze ongehoorzaamheid, Zijn profetisch ambt spreekt van onze onwetendheid en 

Zijn priesterlijk ambt spreekt van onze zondigheid.” 

Andrew Gray, Een Roos van Saron. 

“Ik verzeker u uit het Woord van God, dat de Heere Jezus nu immers zo medelijdend is 

als toen, nu immers zo nauw let op de ellende en het begeren van de mens als toen; dat 

men nu alzo vrij en gemeenzaam met Hem mag spreken als toen. ‘t Smart mij dat men 

de medelijdendheid van de Heere Jezus benadeelt; och, dat men Hem als zodanig kende! 

Wat zou menig zwakgelovige een vrijmoedige toegang hebben, zijn hart door tranen en 

klagen uitstorten, en wat vertrouwen zou men hebben, dat Hij zou helpen.” 

W.A. Brakel, Redelijke Godsdienst, hoofdstuk 20. 

“God heeft onze offers niet nodig. Maar onze dankoffers heeft Hij graag. De Heere ruikt 

die lieflijke reuk en Hij is daar zo hartelijke verblijd mee. Geef Hem dan uw jonge leven. 

Laat niet het vlees van uw jeugd voor de wereld en voor de zonde, en de beenderen straks 

voor God”.  

Ds. W.L. Tukker, Om treurigen te troosten. Meditaties over de Heidelberger Catechismus, p. 62.  

 

Tip 

• Lees met elkaar de hele Jozefgeschiedenis eens. Je komt verderop soms verrassende dingen 

tegen over wat er eerder in de geschiedenis zich heeft afgespeeld. 

• Kerngedeelte in deze geschiedenis is Psalm 105:17-21 

• https://www.digibron.nl/search/detail/dd5585725a8d76b5fd42fae5f9322042/verzoening 

• Uitgebreide uiteenzetting over deze zondag: 

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/23196/drie-ambten-van-christus/ 

 

Lied 

1. Eigen krachten te verachten 

wordt in Jezus’ school geleerd. 

Lust en zinnen t’ overwinnen 

past een ziel die daar verkeert. 

 

2. Zich om schatten, af te matten 

wordt door Jezus afgekeurd. 

’t Zondig haken naar vermaken 

wordt in deze school betreurd. 

 

3. Om zijn vlekken te bedekken 

leert men vliên [vluchten] naar Jezus’ bloed. 

Voor zijn kwalen leert men halen 

balsem die genezen doet. 

 

4. Christenplichten te verrichten, 

Omdat Jezus die gebiedt. 

’t Al te haten en te laten, 

wat Zijn oog ongaarne [niet graag] ziet. 

 

5. Nauw te letten op de wetten, 

die Hij aan Zijn posten sloeg. 

Alle dagen ’t kruis te dragen 

achter Hem, Die ’t zwaarste droeg. 

 

6. Door geloven ’t hart naar boven 

te verheffen uit het stof. 

En door hopen blij te lopen 

’t smalle pad naar ’t hemelhof. 

 

7. Hem in ’t streven aan te kleven, 

zo in vreugd als droefenis, 

wordt bevolen in de scholen, 

waarin Jezus Leraar is.
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