
Bijbelstudie Matteüs 26:36-46 Uitgeperst 
6e Kruiswoord “Het is volbracht” 

 

Lees Matteüs 26:36-46 volgens ‘de Zweedse methode’ 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een  wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft . Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Wat betekent “Goede Vrijdag” voor jou? 

• Het 6e kruiswoord is: “het is volbracht.” Wat is er precies volbracht? 

• Jezus besteedt zijn laatste moment voor zijn gevangenneming aan het gebed.  

Wat zegt dit jou? 

• Jezus bad blijkbaar vaker op deze plek. In een hof, een tuin, vlak buiten de stadspoort, 

aan de voet van de Olijfberg. Kan jij een reden bedenken voor deze plek? 

• Het lukt de leerlingen niet om met Jezus te waken. Wat zegt dat over ons, mensen? 

• Jezus bidt en spreekt God aan als “Vader.” Hoe spreek jij God aan in je gebed? 

• Het 1e gebed is voor God, zoals het eerstelingenoffer. Wat wil jij belijden tegenover 

de Heer? 

• Wat valt je op aan het 1e gebed van Jezus? Wat leer jij daarvan? 

• Wat is er ten opzichte van het 1e gebed veranderd in het 2e gebed van Jezus?  

Wat zegt dat over het effect van bidden? Wat leer jij daarvan? 

• Jezus heeft ons zelf het “Onze Vader” leren bidden. Welke bede vind je het mooist? 

• Jezus heeft ons zelf het “Onze Vader” leren bidden. Welke bede vind je het 

moeilijkst? 

• Lees Matteüs 26:37-38 en 26:46. Wat is er veranderd na het 3e gebed van Jezus? 

• Lees Genesis 2:1, Johannes 19:30 en Openbaring 21:6. Drie keer in de Bijbel is er iets 

‘volbracht’, ‘voltooid’, ‘voltrokken.’ Wat is de samenhang tussen deze 3 teksten? 

• Luister het lied “Getsemane” van Sela (zie link: https://www.youtube.com/watch?v=yp72bnvSdTw). 
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