
Onze ellende
Les 2 – 26 oktober 2020 – groep 15-17 jaar



Welkom!

•Zondag 2-4: onze ellende

•Gebed



De drie stukken

2.Ver-
lossing

3.Dankbaar-
heid
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Bijbellezen

Lezen Psalm 51:1-10

•Wat had David gedaan? Vond hij dit toen erg?

•David een kind van God? Kun je dan zoiets doen?

•Schijnheilig om vers 3 te bidden??

•David kent zijn zonde (5). Hoe kwam hij erachter?

• Is David vergeven door zijn zondekennis?

•Wat heeft 1 Joh 1:7 met Ps 51 te maken?



Zondag 2

•Hoe ‘ellende’ uitleggen aan onkerkelijke vriend(in)?

•Hoe weet je van je ellende af? Vb. leerboek!

Zondag 2: Waaruit ken jij je ellende? 
Uit de wet van God, dat is samengevat: jij moet God liefhebben 
boven alles en je naaste als jezelf.
Kun jij dit alles volkomen houden?
Nee! Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te 
haten.



Zondag 3

• Is het nu allemaal echt zo erg?

•Ons probleem: verbroken relatie met God

•Zonde niet als eerst wat je doet maar hoe je bent

•Wedergeboorte verandert dit. Johannes 3!

Zondag 3: Zijn wij dan zo verdorven dat wij totaal ongeschikt zijn 
om iets goeds te doen en geneigd zijn tot al het kwade?
Ja, dat zijn wij. Behalve wanneer wij door Gods Geest opnieuw 
geboren worden.



Zondag 4

• Is het wel eerlijk van God, dat Hij eist dat wij Hem 
liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf? 
We kunnen het niet!

•Straft God onze ongehoorzaamheid?

• Is God dan wel goed, barmhartig?



Samen bespreken

•Wanneer krijg je spijt van je zonden (berouw)?

•Stopt zondekennis na je bekering?

•Hoe diep moet je zondekennis zijn?

✓Zo diep, dat je alleen nog maar kunt vluchten tot 
Jezus!



Voor volgende week

•Leer HC Zondag 1a uit je hoofd (tot en met ‘verlost 
heeft’)

•Leg aan de hand van Johannes 3:16 uit hoe je 
verlost wordt van je zonden (ellende)


