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NGK De Morgenster en GKv Noorderlicht 

 

Handreiking voor verder studie gemeenthema  

“Achter Jezus aan, ga je mee? ! 

 
Deze handreiking is bedoeld voor de zusters en broeders voor allerlei studiedoeleinden en 

bijvoorbeeld ter voorbereiding op het huisbezoek wanneer het gemeentethema ter sprake 

wordt gebracht. 

Deze handreiking is gebaseerd op de indeling van het gemeentethema zoals is aangereikt 

door de werkgroep en uitgewerkt in de korte handreiking Bijbelstudie. 

Het gemeentethema is onderverdeeld in 5 perioden met elk een subthema. 

 

September/oktober: ACHTER JEZUS AAN, GA JE MEE?! 

 

Ik mag mee!! 
• Genade (en dankbaarheid) 

• Gods verlangen 

• Het is een uitnodiging van God 

• Wat is je bestemming? 

 

Suggesties Bijbelgedeelten: 

• Efeze 1-3 

o In de eerste 3 hoofdstukken van deze brief beschrijft Paulus de diepe waarde en 

betekenis van het christelijk geloof en in de hoofdstukken 4-6 geeft hij meer aan hoe 

je je als christen vanuit die waarden gedraagt 

 

• Lukas 15: 11-32. 2 zonen en ene liefdevolle vader 

o Wat altijd blijft intrigeren in deze gelijkenis is wat de waarde van “thuis bij de vader” 

voor beide zonen betekent en hoe zou het met de betekenis van die waarde zijn bij 

kerkleden.  

Welke groep is in de kerk in de meerderheid: oudste of jongste zonen?  

Wat betekent dit voor ons als geloofsgemeenschap?  

Wat betekent dit voor onze kijk op onze jongeren, op de samenleving? 

 

• Psalm 103 

o Een psalm die gaat over Gods weldaden, zegeningen.  

Welke zegening raakt het meest bij deze psalm? 

  



 

Algemene handreiking voor verdere studies 2016/2017 Pagina 2 

 

 

November/december: ACHTER JEZUS AAN, GA JE MEE?! 

 

Wil ik, wil jij mee? 
• Ik ben een vreemdeling 

• Wat laat je achter? 

• Wil je wel weg? 

• Verdwaald… en dan?? 

• Wat is je paspoort? (identiteit in Christus) 

 

Suggesties Bijbelgedeelten: 

 

• 1 Petr. 2: 11-25 

o Petrus begint in dit hoofdstuk met de onvergankelijke schatten van het nieuwe leven. 

Verder lees je dat het nieuwe leven tegelijk een leven in vreemdelingschap betekent. 

Stefan Paas noemt in zijn boek “Vreemdelingen en priesters” dat een leven in 

ballingschap minstens 4 aspecten bevat: 

o Ballingschap is een tijd van verwarring 

o Ballingschap kenmerkt zich door verlies van macht 

o Ballingschap draagt zorg voor eigen identiteit 

o Ballingschap vraagt om vernieuwde spiritualiteit 

 

• Genesis 12-25: het leven van Abraham 

o Wat kun je van zijn levensverhaal leren over bv. gehoorzaamheid, vertrouwen, 

twijfelen, eigen koers, overgave. 

 

• Klaagliederen 

o Heel anders en tegelijk ook leerzaam is het boek Klaagliederen eens aandachtig te 

lezen. Schrijf de teksten eens voluit op die je aanspreken en lees je aan het eind zo 

nog eens door. Wie weet ontdek je een rode draad voor je eigen leven. Deel het met 

anderen. 

 

• Psalm 137  

o Dit is een ballingschap-psalm.  

Lees deze psalm aandachtig en reflecterend door.  

Wat kun je meezingen en wat niet? 
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Januari/februari: ACHTER JEZUS AAN, GA JE MEE?! 

 

Wat hebben wij nodig? 
• Wat kun je onderweg tegenkomen? 

• De Heilige Geest bewerkt de groei 

• Maar er kan twijfel zijn 

• Wij kunnen verdwalen 

• Wij hebben elkaar en zetten onze talenten in 

• De reisgids is de Bijbel 

 

Suggesties Bijbelgedeelten: 

 

• Galaten 5: 13-26 

o Nog een keer de Galatenbrief.  

Nu alleen een gedeelte uit hoofdstuk 5 om te ontdekken dat we door de Geest 

kunnen groeien als christenen 

 

• 1 Kor. 12 -14 

o Het hoofdstuk waarin het duidelijk wordt dat we elkaar nodig hebben om te geloven. 

Stefan Paas stelt in het eerder genoemde boek: 

o God heeft primair een relatie met de kerk en door de kerk heen vestigt Hij de 

relaties met individuen.  

Christen-zijn betekent: van de kerk zijn, die van God is. 

en: 

o Voornaamste kenmerk van de zonde is dan ook de menselijke neiging tot 

individualisme, de neiging om zichzelf helemaal zonder God en zonder de ander 

te willen redden. 

 

Lees deze hoofdstukken eens met deze stellingen in het achterhoofd. 

• Matth. 28: 16-20 

o Sommigen van de leerlingen twijfelden nog.  

Wat betekent dit voor jou? 

 

• Handelingen 15-16 

o Er zijn allerlei tegenslagen. Ook wij kennen dat in ons leven.  

Het kan helpen dat we bij tegenslagen niet alleen afvragen waarom het gebeurt, 

maar vooral: wat wil Gos ons daardoor leren? 

 

• Psalm 119, 133 

o Psalm 119 is de langste psalm. Een psalm die vol is van rijke betekenis van Gods wet 

en die ook concreet benoemt de zegeningen die de mens ten deel vallen als hij zich 

aan Gods geboden houdt.  

Schrijf eens een aantal van die zegeningen op en reflecteer eens wat jij als waarde 

ervaart van het kennen van Gods wet. 
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Maart/april: ACHTER JEZUS AAN, GA JE MEE?! 

 

Hoe ga ik? 
• Met wie ga ik op reis? 

• Wie is de reisleider? 

• Mag ik mijn eigen route bepalen? 

• Reizen wij op dezelfde manier en met het zelfde tempo? 

 

Suggesties Bijbelgedeelten: 

 

• Mattheus 5-11 

o De hoofdstukken 5-7 staan bekend als de Bergrede. Jezus leert ons hoe we Hem 

dienen te volgen. Ook in de hoofdstukken daarna komt het volgen van Jezus 

regelmatig aan de orde.  

Bij een reisleider hoort dat we ons van hem afhankelijk weten, hem helemaal 

vertrouwen en hem gehoorzaam willen zijn.  

Sta bij het lezen elke keer hier even bij stil. 

 

• Hebreeën 3-4: 

o Hoe wij zorgzaam samen en gericht op het einddoel op weg zijn.  

Wat raakt je? 

Wat kunnen hiervan leren? 

 

• De reis van Israël van Egypte naar Kanaän,  

o bv. .Exodus 12-20:21, Numeri 10-17, 20-25, 27:12-23 etc. 

 

• Psalm 23:  

o Misschien wel de bekendste psalm. Dat zal niet zonder reden zijn.  

Wat maakt deze psalm voor jou zo bijzonder? 
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Mei/juni: ACHTER JEZUS AAN, GA JE MEE?! 

 

Zijn wij enthousiast? 
• Wie neem je mee? En hoe doe je dat dan? En waarom? 

• Leren vrijmoedig te zijn 

• Blijdschap tonen 

• Gods liefde uitstralen 

• Uitnodigend leven 

 

Suggesties Bijbelgedeelten: 

 

• Romeinen 12- 15: 13 

o In dit gedeelte van de Romeinenbrief gaat het vooral om in liefde eensgezind met 

elkaar te leven.  

Noteer al lezende eens de richting die Paulus ons wijst.  

Reflecteer daar eens op.  

Waar kun jij nu het meest van leren? 

 

• Galaten:  

o In deze brief gaat het om waardoor we rechtvaardig zijn voor God en hoe het is 

daardoor in echte vrijheid te leven. 

 

• Psalm 8 en de psalmen 145-150.  

o Een paar lofpsalmen die de Heer prijzen voor wie Hij is of wat Hij heeft gedaan.  

Waar kun je met deze psalm meeloven en wat kost moeite?  

Maak eens je eigen lofpsalm. 

 


