Vragen:
1. Waarom is het voor u belangrijk om te weten dat de Heere Jezus echt geleefd heeft?
2. Welke bewijzen voor de historische Jezus zou u gebruiken in het gesprek met iemand die
(nog) geen christen is?
3. Wat zou u zeggen tegen iemand die bang is om christen te worden omdat je dan
‘blindelings zou moet geloven’?
4. Veel mensen in onze dagen vinden Jezus een fantastisch mens, een voorbeeld. Wat is uw
reactie?
5. Wanneer Jezus de Zoon van God is, welke gevolgen heeft dat dan voor u?
6. Wanneer je de Bijbel leest of hoort lezen, wordt u dan (nog) geraakt door het wonder van
de komst van de Heere Jezus? Zo niet, wat zou kunnen helpen om de Bijbel weer meer
‘bewust’ te gaan lezen?
Lees met elkaar de ‘Ik ben’ uitspraken van de Heere Jezus eens door. Kies er voor jezelf
één uit, waar u het meest door geraakt bent en spreek met elkaar over door over het
waarom:
Johannes 6:35
En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen
honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
Johannes 8:12
Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal
beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
Johannes 10:7
Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de
schapen.
Johannes 10:9
Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal
ingaan en uitgaan en weide vinden.
Johannes 10:11
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Johannes 10:14
Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,
Johannes 11:25
Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook
al was hij gestorven,
Johannes 12:26
Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En
als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
Johannes 12:46
Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis
blijft.
Johannes 14:6
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de
Vader dan door Mij.
Johannes 15:1
Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.
Johannes 15:5

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want
zonder Mij kunt u niets doen.
1. Wie is de Heere Jezus voor u?
2. Wat betekent de opstanding van de Heere Jezus voor u?
Verdiepingsvragen
1. Jehova’s getuigen zeggen dat Jezus niet dé Zoon van God (en dus geen God de Zoon
maar een schepsel) is, maar een zoon van God. Hoe zou u daarover het gesprek met hen
willen voeren?
2. Lees Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus:
Vraag 31: Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde genoemd?
Antwoord: Omdat Hij door God de Vader aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze
hoogste Profeet en Leraar, die ons de verborgen raad (en wil) van God ten aanzien van onze
verlossing volkomen geopenbaard heeft; Tot onze enige Hogepriester, die ons met het enige offer
van zijn Iichaam verlost heeft en met zijn voorbede steeds voor ons pleit bij de Vader; en tot onze
eeuwige Koning, die ons met Zijn Woord en Geest regeert en ons in de verworven verlossing
beschut en behoudt.
Gespreksvragen
a. Het antwoord op vraag 31 laat zien dat Jezus voor ons gezalfd is tot Profeet, Priester en
Koning. Noem bij elk ambt een voorbeeld van hoe het ons kan bemoedigen dat Jezus nog steeds
deze 'taak’ heeft.
b. Volgens het antwoord op vraag 32 ('Waarom wordt u een christen genoemd?') is elke christen
profeet, priester en koning omdat hij deel heeft aan de zalving van Christus. Hoe krijg je deel aan
die zalving? Lees hierbij Lukas 11:11-13 en Titus 3:4-6
c. Een profeet staat voor bijbelse (kritische) wijsheid, een priester voor verzoening, een koning
voor waardigheid en regeermacht. Denk even na over deze drie ambten van een christen. Hoe
kun jij in jouw leven laten zien dat je deze ambten hebt?

