
 

 

Vragen Bijbelstudie D.V. 7 december 2016 – 19:45 uur 
Thema: De staat van onze ellende en de Wet 
 

Deze Bijbelstudieavond gaat over de staat van onze ellende en de functie van de Wet.  

Het is fijn als het u lukt om alle vragen voor te bereiden, maar als het te veel is, maak dan gewoon een keuze. De 

vragen 1 t/m 3 zijn de belangrijkste voor deze avond. Per slot van rekening is het belangrijker om er te zijn dan 

om alles voorbereid te hebben. 

 

Vragen   
1. Bijbelgedeelte 1:     De drie stukken: Titus 3: 3-8 

a. Waar vinden we in dit gedeelte de ‘drie stukken’? 

b. Wat is dan de inhoud van elk van deze stukken, uitgaande van dit gedeelte? 

c. Dit werkte toen zo in een heidengemeente. Gaat dat anders als je onder het Woord bent opgegroeid?  
 

2. Bijbelgedeelte 2:     De kern van de Wet: Matth. 22: 37-40 

a. Welke samenvatting geeft Jezus van de Wet? 

b. Probeer de 10 geboden een plaats te geven in deze samenvatting.  

c. Worden we zalig als we deze wet houden? Kunnen we deze wet houden? Zie bijv. Rom 8:7. 
 

3. Bijbelgedeelte 3:     Het doel van de ellendekennis 

a. Ellendekennis maakt niet zalig. Bewijs dit uit Gen. 4: 13, 14; Matth 27: 3,4. 

b. Voor de liefhebbers: Zijn er nog andere voorbeelden? 

c. Ellendekennis heeft een doel, zie bijvoorbeeld Matth 9: 12; Gal 3: 24. Welk doel is dit? 
 

 

De volgende twee vragen kunnen eventueel ook nog besproken worden: 
 

4. Bijbelgedeelte 4:   Voorbeelden uit de Bijbel.  

 a. Wat lezen we over de ellendekennis in onderstaande bekeringsgeschiedenissen?  

 Lydia de purperverkoopster (Hand 16) 

 De stokbewaarder (Hand 16) 

 Paulus (o.a. Hand 9) 

 Manasse (2 Kron 33) 

 David (Ps. 51) 

 Levi (o.a. Matth 9) 

 Timotheus (2 Tim 1:5) 

 De moordenaar aan het kruis (Luk 23) 

b. Welke conclusie kunnen we hieruit trekken? 
 

5. Stellingen (deze kunnen dus waar of niet waar zijn – motiveer het antwoord) 

a. We moeten de waarheid van de overtuiging van zonde beoordelen naar de vruchten.  

b. De drie stukken worden in volgorde beleefd. 

c. Wanhoop aan de mogelijkheid om zalig te kunnen worden is een kenmerk van de rechte ellendekennis. 

d. Ellendekennis verdiept zich  steeds meer in het leven van de gelovige. 

 

 

Algemene vragen 
 Drie stukken zijn nodig te weten om zalig te 

kunnen worden. Welke zijn dat?  

 Wat wordt bedoeld met deze uitdrukkingen: de 
schuldbrief thuiskrijgen; de schuld eigenen; het 

recht Gods toevallen; de straf billijken. 

 Welke drie soorten wetten vinden we in het 
Oude Testament? Hebben die ons nog iets te 

zeggen? 

Leesstof ter voorbereiding 
 Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 14 en 25 

 Dordtse Leerregels III/IV artikel 1-5 

 Heidelbergse Catechismus vr. 1-5 

 Kort Begrip vr 1-7 
 


