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In 8 themaweken 
samen bezinnen op 
discipelschap

Themaboek

Met veel plezier bieden we u dit themaboekje aan. 
Discipelschap is core business van de kerk! De op-
dracht die de apostelen van Jezus bij zijn afscheid 
meekrijgen is: ´maak iedereen tot mijn discipelen´. 
Dat is de hoofdopdracht. We hopen het in het 
komende seizoen 2019-2020 als gemeentes van 
De Morgenster en Noorderlicht te gebruiken bij ons 
gezamenlijke jaarthema. 

O
nt

w
er

p 
en

 re
al

is
at

ie
: J

AA
G

ER



“Hij wil je innerlijk 
vernieuwen. Zodat 
we weer meer op 
Hem gaan lijken, 

naar wiens beeld we 
geschapen zijn.”

Alles is uit Hem  
ontstaan, alles is door 
Hem geschapen, alles 
heeft in Hem zijn doel. 
Hem komt de eer toe 

tot in eeuwigheid. 
Amen.
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VoorwoordMet veel plezier bieden we  

u dit themaboekje aan.  

We hopen het in het komende 

seizoen 2019-2020 als  

gemeentes van De Morgenster 

en Noorderlicht te gebruiken bij 

ons gezamenlijke jaarthema.

De deelthema’s staan in dit boekje beschreven. Elk 
thema is voorzien van handvatten voor verdere 
verwerking in groepen. Het thema is daardoor niet 
alleen voor ieder persoonlijk maar ook makkelijk 

toegankelijk voor gebruik in gezinsverband, voor verenigin-
gen, wijkavonden en Bijbelstudiegroepen. De thema’s kun-
nen inclusief het voorstudiemateriaal in hun jaarrooster op 
te nemen. En natuurlijk mogen en er ook spontaan nieuwe 
initiatieven worden genomen voor gezamenlijke bespreking.

Bij ieder thema is een Bijbelleesrooster voor een hele week 
opgenomen. Je kunt dit rooster gebruiken in aanloop naar 
de themazondag of, als je meedoet aan een bespreking in 
een groep, in de week daaraan voorafgaand. Het leesrooster 
kan je ook na de themazondag gebruiken ter verdieping.

 Graag willen we de broeders en zusters uit Dalfsen bedan-
ken voor het geheel belangeloos beschikbaar stellen van dit 
materiaal. We mochten het voor eigen gebruik naar eigen 
inzicht aanpassen. 

Het resultaat daarvan heeft u nu in handen. We hopen dat 
het veel gebruikt mag worden en dat de themaweken tot 
zegen voor ieder persoonlijk en voor ons als gemeenten 
mogen zijn.

Gerrie Souman, Piet van Pelt, Maarten van Loon (redactie)

 

We pakken het jaarthema wat uitgebreider aan dan 
we tot dusverre gewend zijn. In totaal zullen er  
8 themazondagen zijn over het thema discipelschap.
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Voor de bespreking
Begin de avond met gebed. Maak keuzes 
voor de avond. Het goede, onderlinge ge-
sprek staat voorop, niet het ‘afwerken’ van de 
vragen. Werk samen aan een open, eerlijke 
en veilige sfeer. Zorg voor veiligheid om zo-
wel mooie als moeilijke ervaringen te delen. 
Let erop dat het ook veilig is voor deelne-
mers die ervoor kiezen (deze avond) bepaal-
de dingen niet te delen. Wees bemoedigend, 
zonder oordeel en gereserveerdheid 

Met het oog op het onderlinge gesprek zijn 
er gespreksvragen, werkvormen en ideeën 
samengesteld. Gebruik ze gerust en gebruik 
ook andere vormen als dat beter past.

Let erop dat sommige werkvormen erom 
vragen dat er al in de weken voorafgaand 
aan de bespreking mee wordt begonnen. Het 
is handig om voor elke avond even vooruit 
te kijken naar de bespreking van de volgen-
de maand, zodat dit niet aan de aandacht 
ontsnapt.

Probeer in het afsluitende gebed ook elkaar 
te bidden, in het bijzonder als er persoonlijke 
dingen gedeeld zijn.

Bijbelleesrooster
Bij elk thema is een Bijbelleesrooster samenge-
steld voor zeven dagen. Het verdient aanbeve-
ling dit rooster te gebruiken in de week vooraf-
gaand aan de themazondag, of eventueel in de 
week voorafgaand aan de bespreking. 

Op deze manier zijn we als gemeenten een 
week allemaal met dezelfde Bijbelgedeeltes 
bezig. Mooie gedachte toch? Daarom hopen 
we van harte dat er zoveel mogelijk gemeente-
leden meedoen. 

Misschien vraagt dat een kleine ‘inbreuk’ op het 
patroon dat je gewend bent. Misschien is het 
ook een mooie aanleiding om je een patroon 
eigen te maken. In het rooster zijn telkens korte 
Bijbelgedeelten afgedrukt. Om het verband te 
begrijpen raden we aan om het hoofdstuk of 
de perikoop waarin de tekst staat steeds erbij 
te lezen. Er wordt in de verwerking ook regel-
matig naar verwezen. Gebruik het leesrooster 
dus met een open bijbel! Dit leesrooster kan 
natuurlijk ook dienen voor gebruik in het gezin 
(aan tafel), en-of voor persoonlijk gebruik. 

Tenslotte nog een paar tips voor als je het lees-
rooster wilt gebruiken voor je stille tijd:
-  Creëer rust bij het persoonlijk gebruik 
-   Lucht je hart aan het begin, bid wat er bin-

nenin je leeft. Vertel God eerlijk hoe het met 
je gaat

-  Lees en overpeins het gedeelte van de dag
-   Kijk in je hart. Word je bewust van wat er bin-

nenin je leeft. Word je bewust van wat God 
tegen je zegt. Laat de overdenking je daarbij 
helpen

-  Zoek God opnieuw in je gebed

Praktische  
informatie
Het boekje bevat materiaal voor acht thema’s. In dit hoofdstuk 
staat alle praktische informatie met betrekking tot de thema-
diensten.

 
Themadiensten 2019-2020
2019 Themadienst 1: 8 september (ochtend)
 Themadienst 2: 6 oktober (middag)
 Themadienst 3: 3 november (ochtend)

▷    De ochtenddienst is telkens om 9:30 uur zowel in Noorderlicht als in De Morgenster

2020 Themadienst 4: 5 januari (ochtend) 
 Themadienst 5: 2 februari 9:30 Morgenster, 11:00 Noorderlicht
 Themadienst 6: 1 maart 9:30 Noorderlicht, 11:00 Morgenster
 Themadienst 7: 5 april 9:30 Morgenster, 11:00 Noorderlicht
 Themadienst 8: 10 mei  9:30 Noorderlicht, 11:00 Morgenster

▷   Zoals u ziet zijn de ochtenddiensten in de Morgenster en Noorderlicht de laatste vier 
keer na elkaar. Het is de bedoeling dat dezelfde predikant in beide diensten voor-
gaat. Voor 2019 was dit roostertechnisch niet meer haalbaar.  

Op 5 januari 2020 zijn er vanwege 
nieuwjaar ’s ochtends wel afzonderlijke 
diensten.

Gebruik van het boekje
Het themaboekje bevat materiaal voor  
8 themazondagen. Dit materiaal bestaat 
uit drie onderdelen die we kort zullen 
toelichten.

Themabeschrijving
Elke themazondag belicht een aspect of 
onderdeel van discipelschap. In de thema-
beschrijving wordt dit aspect toegelicht. 
Verwacht mag worden dat dit overeen-
komst heeft met de preken die ‘s zondags 
worden gehouden, maar het staat de predi-
kanten vrij een andere invalshoek te kiezen. 

“Mooie gedachte toch?  
Daarom hopen we van harte 
dat er  zoveel mogelijk  
gemeenteleden meedoen” 
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Discipelschap: 
een inleiding
Ds. Maarten van Loon

christenen zich bewust of onbewust 
de vraag stellen: wat betekent het, heel 
praktisch, gewoon voor het leven van 
elke dag, dat ik christen ben? Wat vraagt 
God daarin van mij? Meehobbelen met 
een cultuur die een christelijk stempel 
draagt is er immers niet meer bij. Op een 
dieper niveau kom je dan als vanzelf uit 
bij vragen als: wat drijft mij eigenlijk in het 
leven? Wie ben ik, wat voor mens wil ik 
eigenlijk zijn…. en moet ik zijn?

Voor een antwoord op die vragen zal een 
christen zich al gauw richten op Christus. 
Hij is de spil waar alles om draait. Je 
bent, zoals het zendingsbevel ook laat 
zien, zijn leerling. Want dat betekent het 
woord discipel: leerling. We zijn dus disci-
pelen/leerlingen van Christus!
Zo bezien kan discipelschap nooit een 
hype zijn. Het is misschien een woord 
dat we in onze gereformeerde traditie 
niet zo veel gebruikt hebben. Maar de 
zaak is eigenlijk altijd aanwezig geweest. 

Denk maar aan termen als navolging, 
het beeld van Jezus laten zien in je leven, 
omgevormd worden tot zijn beeld. En zo 

zijn er nog wel meer uitdrukkingen. De 
term mag wat mij betreft een keer weer 
overwaaien, maar de zaak beslist niet. 
Welke term je er ook voor gebruikt, ik 
hoop dat mede vanuit het zendingsbevel 
duidelijk is dat we hier bij het hart van 
christen-zijn aangeland zijn. Ik spreek dan 
ook de wens uit dat we als gemeenten 
mooie en gezegende themazondagen en 
themaweken mogen hebben. Daar heb 
ik ook alle vertrouwen in, want eindigt 
het zendingsbevel immers niet met deze 
woorden: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot 
aan de voltooiing van deze wereld’?! 

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op 
weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in 
de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’

Matteüs 28: 18-20

“Discipel betekent leerling. 
We zijn dus discipelen/leer-
lingen van Christus!”

 Het zogenaamde zendings-
bevel zet ons echter op een 
heel ander spoor. Niks hype! 
Discipelschap is juist de core 
business van de kerk! De op-

dracht die de apostelen van Jezus bij zijn 
afscheid meekrijgen is: ´maak iedereen tot 
mijn discipelen´. Dat is de hoofdopdracht. 
Daarna volgt in het kort langs welke weg 
zij mensen tot discipelen moeten maken 
(doop en leren zich te houden aan alles 
wat Jezus zijn apostelen opdragen heeft).

De vraag is dus eerder: hoe komt het dat 
het thema discipelschap de laatste jaren 
zo nadrukkelijk ook op de gereformeerde 
kaart verschijnt? Ik denk dat dit wel eens 
te maken zou kunnen hebben met de tijd 
en cultuur waarin we leven. Nederland  
is post-christelijk geworden. Christelijke
normen en waarden zijn niet langer 
vanzelfsprekend. Het komt veel meer dan 
vroeger aan op eigen keuzes, gebaseerd 
op diepe overtuigingen. Ik denk dat veel 

Het komende seizoen 
gaan we in acht thema-

weken ons samen bezin-
nen op discipelschap. 

Het is een thema dat de 
laatste jaren ‘in’ is ge-

raakt.  
Je zou je dan ook  

kunnen afvragen of we 
niet gewoon meedoen 

met een hype – die ook 
vanzelf wel weer over 

zal waaien.
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Het gevaar van het the-
ma discipelschap is dat 
je je al heel gauw gaat 
afvragen: ‘wat moet ik 
allemaal doen om een 

goede discipel, een goe-
de leerling van Jezus te 

zijn?’ Aan het doen gaat 
iets heel belangrijks 
vooraf: het zijn. Hoe 

ben je? Wat is je gezind-
heid (Filippenzen 2)?

Het begint dus diep binnen 
in je. In je wezen. In je hart. 
Daarin wil God verandering 
bewerkstelligen. Hij wil 
terug naar het begin, naar 

het ‘zeer goed’ van Genesis 1. Hij wil je 
innerlijk vernieuwen. Zodat we weer mee 
op Hem gaan lijken, naar wiens beeld we 
geschapen zijn.

Binnen in ons is ‘werk’ aan de winkel. 
Want de mens die ‘bijna goddelijk’ door 
God is gemaakt (Psalm 8) is tegelijk zo 
klein en kwetsbaar en zo getekend door 
zonde en gebrokenheid. Allemaal worste-
len we met zonden, wonden en bonden 
(dingen waar we aan vast zitten). Le-
vend na de zondeval heeft de mens iets 

tragisch over zich. Treffend verwoordt 
Paulus dat in Romeinen 7: ‘ik ben een 
gevangene van de wet van de zonde die 
in mij leeft’. Ook een toegewijd christen 

“ik ben een gevangene 
van de wet van de zonde 
die in mij leeft”

Discipel 
zijn

Thema 1:

Discipel 
zijn

Thema 1:
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Voor de bespreking
▷   Lees eerst de algemene aanwijzingen 

op pagina 8.

1.  Sta samen stil bij de dienst van de 
themazondag. Maak een rondje en 
vertel elkaar wat je is bijgebleven, 
wat je heeft geraakt, wat je is opge-
vallen of wat je hebt geleerd. 

2.  Doe met elkaar een (korte) Bijbelstu-
die n.a.v. Romeinen 7 en 8. Hiervoor 
kun je het leesrooster van deze week 
als leidraad gebruiken. Het zou mooi 
zijn als de bespreking, naarmate 
deze vordert, persoonlijker wordt. 
Mogelijke gespreksvragen hierbij 
zouden kunnen zijn:

▷  Herken je de wetmatigheid waar 
Paulus het in Romeinen 7 (met 
name vers 21) over heeft?

▷  Wat zijn jouw zonden, wonden en 
bonden? Probeer in alle beschei-
denheid en voorzichtigheid door te 
vragen bij elkaar.

2.  Aansluitend bij het voorgaande: wat 
kun je deze week doen om iets een 
klein beetje mooier te maken? In je 
relatie, in je buurt/wijk? Bedenk voor 
elke dag 1 ding. Vertel het zo moge-
lijk aan elkaar, zodat het de waarde 
van een belofte of afspraak krijgt.

3.  Neem iets dat in brokstukken uiteen 
ligt, bijvoorbeeld een gebroken vaas. 
Probeer die samen weer ‘heel’ te 

krijgen. Lukt dat perfect? Kan het 
zonder hulpmiddelen? Zou iemand 
dat in z’n eentje kunnen of heb je 
elkaar echt nodig?

4.  Neem allemaal een aantal mooie 
foto’s mee (eigen foto’s, van internet, 
ansichtkaarten etc.) van de natuur, 
van mensen of van voorwerpen 
waar je een stuk heelheid in herkent. 
Vertel elkaar hierover.

Voor heel creatieve groepen:
▷  Versnipper de foto’s en overdenk 

ondertussen voor jezelf of deel met 
de groep, wat er in jouw leven kapot 
is door zonden, wonden en bonden.

▷  Maak in groepjes van 3 of 4 perso-
nen van de versnipperde foto’s een 
kunstwerk. (Dit wil laten zien dat 
God van ons leven hier en nu al iets 
nieuws, iets prachtigs wil maken, 
door Jezus.)

is de zonde dus niet voorbij. In zijn hart 
kent hij de aanlokkingen daarvan maar al 
te goed en merkt hij dat het lang niet altijd 
lukt om er niet aan toe te geven. Als je dat 
net als Paulus onder ogen ziet, dan ben je 
bewust onbekwaam. Dat kan tevens de 
opmaat zijn voor het (laten) aanpakken 
van je ‘onbekwaamheid’. Dan kun je het 
gevecht aan.

Ja, want Paulus legt zich er niet bij neer. 
En dat hoeft ook niet, want er is 
– Romeinen 8 – hulp van de Heilige 
Geest. In de strijd zijn er wel degelijk ook 
overwinningen. God wil je door zijn Geest 
van binnenuit veranderen. Zeker, dat kan 
tot verandering van gedrag leiden, het 
doen. Maar het begint van binnen, bij je 
zijn, in je hart, bij je gezindheid.

Het gaat God om de hele mens, die Hij wil 
vernieuwen naar zijn beeld. Dat is de lijn 
die door de hele Bijbel loopt. Ondanks de 
tragiek van de mens is zijn lot uiteindelijk 
niet tragisch. Want God laat het er niet bij 
zitten. Hij gaat iets doen, want Hij wil terug 
naar het ‘zeer goed’ van het paradijs. Voor 
alle duidelijkheid: dat vraagt ook concrete 
actie van ons. Maar het begint aan zijn 
voeten – telkens weer. Het begint bij zijn 
genade en die in je hart ervaren. Het gaat 
God om je hart en Hij gaat ook direct naar 
je hart. Het begint bij de Heilige Geest die 
zijn vrucht in je legt (Gal. 5:22-23 – alle-
maal innerlijke ‘kwaliteiten’!).

“God laat het er niet bij 
zitten. Hij gaat iets doen”

Discipel 
zijn

Thema 1:
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Dag 2  Romeinen 7: 14-23

19… dat het kwade zich aan mij opdringt,  
ook al wil ik het goede doen.

Weer zo’n zware tekst. Maar toch niet helemaal: de eerste lichtstralen breken in het 
gelezen gedeelte al door. Het is bij ons van binnen niet helemaal donker. Een paar keer 
blijkt immers dat binnen in mij ook een andere stem te beluisteren valt. In dit stukje is dat 
de wil. Ergens is er een wil om het goede te doen. De praktijk is vaak anders. Je handelt 
(nog) wel tegen je wil, maar de wil is er. Er is zelfs hartelijke instemming met de wet van 
God. Alleen … op het moment dat het op daden aankomt, dan komt als een duveltje uit 
een doosje toch nog dat kwade eraan, dringt zich op en wint het ook nog. Herkenbaar? 
Dat is nou de strijd, de worsteling in een christen (vs. 23). Die is er, juist omdat je weet van 
heelheid, omdat je weet van het Licht.

___________________________
Om te overdenken
1.  Herken je die wil in je om het goede te doen?
2.  Klopt in jouw leven het mechanisme dat Paulus beschrijft?  

Kun je aanwijzen op welke momenten het kwade zich opdringt en het overneemt?
3.  Denk eens na over hoe je dit mechanisme zou kunnen doorbreken.  

Welke stappen zijn daarvoor nodig?
___________________________

Gebed
Belijd je zonden en tekortkomingen.  
Bid om een sterke wil binnen in je, om een vol vreugde instemmen met Gods wet.

___________________________

Bijbelleesrooster

Dag 1  Romeinen 7: 7-12

10. Het gebod dat tot leven had moeten leiden,  
bleek juist tot mijn dood te leiden.

Deze week lezen we uit Romeinen 7 en 8. Deels best heel confronterend. Romeinen 7 
dwingt je allereerst naar jezelf te kijken en probeert je te laten inzien dat je, gemeten aan 
Gods goede bedoelingen, structureel onder de maat leeft. Het gebod is wel goed. Het had 
in dubbele zin tot leven moeten leiden. Gods verordeningen zijn eenvoudigweg goed voor 
je. Als iedereen ze zou opvolgen, zou het leven hier op deze aarde een stuk mooier wor-
den! Op een dieper niveau zou het leiden tot een blijvende, intieme relatie met God. Maar 
Paulus’ conclusie is: zo gaat het in mijn leven niet. Als het van mijn prestaties afhangt, 
afgemeten aan de wet, dan zal het tot mijn veroordeling leiden en me de eeuwige dood 
opleveren.

___________________________
Om te overdenken
1.  Denk samen eens na over de “goedheid, heiligheid en rechtvaardigheid”  

van Gods wet (vs. 12). 
2.  Probeer vers 9 mee te voelen. Zou dit vandaag ook kunnen werken bij mensen die  

niet geloven? Zou het iemand zijn zondige aard laten ontdekken een evangelisatiemid-
del kunnen zijn?

___________________________
Gebed
Breng bij God wat in jouw leven niet heel is, wat kapot is.  
Vraag Hem om inzicht daarin en bid om vernieuwing door zijn Geest.

___________________________ 

Discipel 
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Dag 4 Romeinen 8: 1-4

1  Dus wie in Christus Jezus zijn,  
worden niet meer veroordeeld.

Nu is opluchting compleet! Als je ‘in Christus’ bent, komt er geen ter dood veroordeling 
voor je. De wet brengt je bij de eeuwige dood, maar Christus redt je ervan. Het oordeel 
blijft uit! Dat is dus het geval als je ‘in Christus’ bent. Wat betekent dat? Als eerste zeggen 
we nu misschien: dat je in Hem gelooft als Zoon van God, die voor mijn zonden gestorven 
is. Dat hoort er absoluut bij. Daar begint het. Maar er is meer. Kijk maar naar vers 4 (en 
verder): de bedoeling is dat in ons wordt volbracht wat God van ons eist. Het vervolg laat 
zien dat dit niet puur betrekking heeft op Jezus’, wiens heiligheid ons toegerekend wordt. 
Nee, er gebeurt iets binnenin jezelf. Door zijn Geest heiligt Hij mij ook!

___________________________
Om te overdenken
1. Probeer het bevrijdende van deze woorden voor jezelf te voelen.
2. Denk eens na over wat het allemaal zou kunnen inhouden, het ‘in Christus zijn’.
3. Overdenk deze uitspraak: “Je wordt geen heilige omdat je goed bent, maar omdat God 
zo ongelofelijk goed is!”

___________________________
Gebed
Dank God nogmaals voor Jezus Christus, onze Heer!

___________________________

Dag 3  Romeinen 7: 24-25a

25a God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer

Scherper kun je de tegenstelling niet krijgen dan in deze twee verzen. In de oude verta-
ling zeker, want daar ging het in vers 24 niet over een ongelukkig, maar over een ellendig 
mens. Paulus bedoelt hier niet dat je als mens geen plezier kunt hebben. Het ongeluk, de 
ellende is dat ik zoals ik van mezelf ben voor God niet kan bestaan en de eeuwige dood 
verdien. Zo erg is het geworden. En dan kijkt Paulus als het ware om zich heen: is er mis-
schien iemand die mij kan redden? Want zelf kom ik er niet. En dan komt de opluchting en 
de enorme dankbaarheid: ja! God zij gedankt! Er is Iemand, namelijk Jezus Christus, onze 
Heer! Morgen gaan we er nader op in, maar het zal duidelijk zijn: dit is enorm hoopvol. 
Wat heeft die ongelukkige mens uiteindelijk ontzettend veel geluk!

Om te overdenken
1.  Zie je jezelf als een ongelukkig/ellendig mens?  

In hoeverre wel/niet?
2.  Herken je de opluchting van Paulus: gelukkig, er is Iemand die me uit het moeras kan 

trekken?
3.  Overdenk deze uitspraak: “De eerste stap nadat je onderuit gegaan bent, moet een 

stap zijn in de richting van het kruis.”
___________________________

Gebed
Dank God voor Jezus Christus, onze Heer!

___________________________

Discipel 
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___________________________
Om te overdenken
Is het doden van je zondige wil een eenmalig gebeurtenis? Denk in dit verband eens aan 
het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe (Ef. 4:22-24; HC 33).

___________________________
Gebed
Bid dat je je zondige wil mag doden met hulp van de Geest. Leg je verlangen naar heel-
heid aan de Heer voor.

___________________________

Dag 7 Romeinen 8: 14-16

15 … om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

Intiemer dan zo kun je God niet aanspreken. Abba is Aramees voor ‘pappa’. God plaatst je 
vanwege Jezus op het niveau van zijn kinderen. Slaven leven voortdurend in angst, maar 
dat geldt als het goed is niet voor kinderen. Kinderen mogen rust vinden in de weten-
schap dat pappa en mamma van hen houden, ook als er ’s een keer iets is gebeurd wat ze 
helemaal niet goed vinden. Als er weer ’s een forse nederlaag geleden is in de geestelijk 
strijd. Dan is het niet meteen mis. Dat zou bij een slaaf zo zijn. Nee, de Geest fluistert het 
je in: ‘je bent Gods kind; voor jou is er geen veroordeling’. En tegelijk spoort Hij je aan: sa-
men gaan we er weer tegenaan. Want je bent toch geen kind van de Boze, maar van God, 
je Abba, je Vader, je Pappa?!

___________________________
Om te overdenken
Hoe is jouw Godsbeeld? Is Vader-zijn voor jou het eerste waar je aan denkt?

___________________________
Gebed
Vind rust bij God, je Vader.

 ___________________________

Dag 5 Romeinen 8: 5-9

9a Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want 
de Geest van God woont in u.

Dat is een sterk statement! Dat funeste mechanisme waar het de hele tijd over ging – dat 
is kennelijk niet aan het werk. Of maar ten dele. Want er is een Ander in control gekomen. 
De Geest heeft de leiding overgenomen en Hij trekt je de goede kant op. Hij schiet je te 
hulp in jouw worsteling met heelheid. Hier is het een constatering van Paulus: de Geest 
van God woont in deze mensen en dus leven zij niet zo. Hier mogen we een belofte in 
horen. Namelijk de belofte van de inwoning van de Heilige Geest. We gaan er morgen nog 
op letten dat hierin niks automatisch gaat. Maar vandaag zien we: God zorgt voor méér 
dan mijn rechtvaardiging (‘geen veroordeling’). Hij zorgt ook voor mijn heiliging. Want Hij 
schenkt mij zijn Geest.

___________________________
Om te overdenken
1. Geldt deze stellige uitspraak van Paulus in vers 9 ook voor jou? Waarin wel/niet?
2. Merk je wel eens dat de Geest je leidt? Kun je voorbeelden noemen?

___________________________
Gebed
Dank God dat Hij de Geest geeft. Bid om zijn krachtige inwoning in je.

___________________________

Dag 6 Romeinen 8: 12-13

13b  Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest,  
zult u leven.

In het leven van een gelovige zijn niet alleen maar nederlagen. Nee, want Jezus stuurt 
ons zijn Geest! De Boze is aan het werk, onze eigen, ‘oude’ natuur blaast zijn partijtje mee. 
Maar dan is daar die sterke tegenkracht: de Geest. Je worstelt niet alleen, maar je hebt 
daarbij de hulp van de Geest. Die hulp kun je gericht inzetten. Dat is het bijzondere hier. Jij 
moet het doen en kennelijk kan het ook door middel van (grondbetekenis), door inscha-
keling van de Geest. Het is dus geen automatisme. Dat de Geest in je woont (zie stukje 
van gisteren), betekent niet automatisch dat alles nu zomaar verandert. Er blijft altijd een 
eigen verantwoordelijkheid. Wat we hier lezen, komen we elders bij Paulus ook tegen in 
opdracht-vorm: ‘dood het aardse in je!’ (Kol. 3:3). Je wordt aan het werk gezet. Je gaat vol 
goede moed de strijd aan.
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“Geef mij dat water”

Leven uit 
de Bron

Thema 2:

Een heel mooi beeld 
van de bron en de Bron 

staat in hoofdstuk 4 
van het Johannes 

evangelie 4:1-26. Het 
gesprek met de Sama-
ritaanse vrouw. Daar 

is heel veel over te 
zeggen, maar als het 

gaat over ‘leven uit de 
Bron’ dan zijn dat de 

verzen 13-15.

Vers 13 ‘Iedereen die dit water 
drinkt zal weer dorst krijgen,’ 
zei Jezus, 14 ‘maar wie het 
water drinkt dat Ik hem geef, 
zal nooit meer dorst krijgen. 

Het water dat Ik geef, zal in hem een bron 
worden waaruit water opwelt dat eeuwig 
leven geeft.’ 15 ‘Geef mij dat water, Heer,’ 
zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer 
hebben en hoef ik ook niet meer hierheen 
te komen om water te putten.’ 

De vrouw spreekt in vers 15 een wens, 
een gebed, uit tot de Here Jezus… 
‘Geef mij dat water’. Vaak zeggen we: 
“Ik zou me meer willen toewijden aan 
gebed en ik zou meer met de Bijbel be-
zig moeten zijn”. Studie en gebed zijn 
belangrijk! Anders gezegd, we moeten 
meer uit de Bron leven.

Een wezenlijk onderdeel van discipel-
schap is onderwijs. Onderwijs uit Gods 
Woord. De discipelen kregen 3 jaar onder-
wijs van Jezus. Hij opende de Schriften 
voor hen. Met name ook in de laatste 
periode, waarin de betekenis van Zijn 
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Voor de bespreking
Lees eerst de algemene aanwijzingen op 
pagina 8.

En verder: het zal vast blijken dat ieder in 
de groep verschillend omgaat met stille 
tijd, bidden en Bijbellezen. De bedoeling 
van deze avond is dat je van elkaar leert, 
elkaar stimuleert en bemoedigt. 

Bidden
1.  In de dagteksten van deze week is 

aandacht besteed aan onze geloofs-
houding en in het bijzonder aandacht 
voor bijbellezen en gebed. Met welke 
verwachting, in welk geloof bidden 
wij? De manier waarop wij bidden 
kan iets zeggen over het beeld dat wij 
van God hebben, of over de manier 
waarop wij in ons geloof staan. Het is 
goed eens stil te staan bij de manier 
waarop wij – bewust of onbewust – 
bidden. 

Kijk eens naar de volgende vragen:
o  Heer, wilt U deze dag bij mij zijn? 
o  Heer, wilt U mij helpen bij mijn werk? 
o  Heer, wilt U met ons zijn in deze ver-

gadering? 
 
Vragen: 
a) Herken je deze manier van bidden?  
b)  Kijk eens naar de volgende Bijbelge-

deelten: 

-  ‘Ik zal de Vader vragen jullie een 
andere Helper te geven, die altijd met 
jullie zal zijn’ (Joh. 14:16-17_

-  ‘Mijn hulp komt van de HEER die he-
mel en aarde gemaakt heeft’(Psalm 
121:2; zie ook Psalm 124:8)

-  ‘Waar twee of drie vergaderd zijn 
in Mijn naam ben Ik in hun midden’ 
(Mat. 18:20)

Hoe verhouden zich onze gebeden met 
wat God zegt in Zijn woord?

Bijbellezen
2.  In de bijbel komt vaak het grote 

belang van Bijbellezen naar voren. 
Jezus onderwees Zijn discipelen, die 
op hun beurt weer mensen van de 
eerste gemeente onderwezen (Hand. 
2:42). 

Elkaar stimuleren en bemoedigen, dat 
vraagt een bescheiden en dienende hou-
ding als je de rijkdom van stille tijd en 
Bijbellezen kent. Dat vraagt een ontvan-
kelijke houding als je deze rijkdom niet 
of nauwelijks (meer) kent.

Leg in het midden van de tafel een groot 
vel (of pak 3 kleinere vellen). Schrijf zo 
ver mogelijk uit elkaar de drie woorden 
‘Belemmeringen’, ‘Verlangen’ en ‘Goede 
Raad’ op. Laat iedereen bij deze woor-
den zijn of haar gedachten opschrijven 
over de volgende vragen:
• Wat belemmert jou in het Bijbellezen? 
•  Waarom zou je (meer) willen Bijbel-

lezen? Waar verlang je ten diepste 
naar? 

•  Wat kan je helpen om te groeien in 
Bijbellezen/stille tijd?

lijden en sterven pas echt tot hen doordrong. 
De discipelen kregen na Jezus’ opstanding 
40 dagen onderwijs. Jezus opende hun hart 
(Luk. 24:32) en hun verstand (Luk. 24:45) 
voor de Schriften. Toch was er twijfel bij 
sommigen. Maar Jezus stelt hen gerust en 
belooft de komst van de Heilige Geest.

Het is van grote betekenis te lezen hoe de 
discipelen, na de bemoedigende woorden 
van Jezus, de dagen tot het Pinksterfeest 
doorbrengen. Jezus had ook gezegd: “Ga niet 
weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten 
tot de belofte van de Vader…”. Zij hadden 
hier op allerlei manieren gehoor aan kunnen 
geven, gezamenlijk en individueel. Maar in 
Hand. 1:14 staat dat ze zich ‘vurig en eensge-
zind wijdden aan het gebed, samen met de 
vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, 
en met Zijn broers’. 

De discipelen en ‘de vrouwen’ en zijn broers 
trokken jaren met Jezus op, leefde aan de 
bron… en toch hadden zij steeds hun twijfels 
of begrepen zijn Hem niet. Jezus beloofde 
hen de Heilige Geest, biddend moesten zij 
daarop wachten. Zonder de bijstand van de 
Heilige Geest kwam het hen niet aanwaaien.
Als we dit gezelschap goed bekijken dan 
kunnen we drie ‘groepen’ onderscheiden. 
De discipelen: mannen van ‘het eerste uur’. 
Mannen door Jezus geroepen, die vanaf het 
begin geloof hadden in Jezus, Hem actief 
hadden gevolgd. Mannen die ondanks vragen 
en twijfels overweldigd waren door het gezag, 
de kracht en de liefde van Jezus. De broers 
van Jezus (Matt. 13:55): vier mannen die niet 
geloofden in Jezus (Joh. 7:5). Sterker nog, Hij 
werd door hen miskend (Matt. 13:57). Het is 

goed voorstelbaar dat zij de discipelen, die 
Jezus volgden, maar vreemde figuren von-
den. En dat zij hun bedenkingen hadden bij 
de vrouwen die in Zijn gezelschap verbleven 
en voor Hem zorgden. De vrouwen: volgelin-
gen van Jezus, niet door Hem gekozen en 
gevraagd om met Hem mee te gaan, maar 
die vrijwillig bij Hem waren om Hem te verzor-
gen. Van sommige van deze vrouwen wordt 
vermeld dat ze genezen waren door Jezus 
van boze geesten en ziekten (Luk. 8:2), of dat 
ze hadden gebroken met een ‘ander’ leven 
(vs. 3). Vrouwen, diep aangeraakt door Jezus, 
vrijgemaakt van grote moeiten in hun leven en 
door Hem hersteld in hun waardigheid. Onder 
hen was ook Maria, Jezus’ moeder, de ‘meest 
gezegende onder alle vrouwen’ (Luk. 1:42). 

Deze mensen kwamen samen in gebed. Het 
is voorstelbaar dat er dingen moesten wor-
den overwonnen: gevoeligheden, weerstand 
wellicht of onzekerheid. Misschien is dat in 
die tien dagen gebeurd. Misschien is er daar 
wel over gesproken. We lezen er niet over. 
Maar ze kwamen samen om te bidden, vurig 
en eensgezind. Ze bleven niet op zichzelf, in 
persoonlijk gebed, maar ze kwamen samen. 

En deze zelfde groep moesten ook de 
schriften leren verstaan. Vaak lees je dat de 
discipelen na het onderwijs van Jezus op een 
later moment zijn onderwijs begrijpen.

Leven uit
de Bron

Thema 2:

“Ze bleven niet op zichzelf, 
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Bijbelleesrooster

Dag 1 1 Petrus 4:7

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning 
en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 

Waar het hart vol van is stroomt de mond over. Gods woorden lezen en ontvangen is van 
groot belang voor ieder mens. Zijn woorden ruimen je eigen geest op en vullen je hart. Als 
bovenstaande tekst je moeite kost, laat je je dan wel voldoende vullen met Gods Woord? 
De ervaring leert: snel een stukje lezen brengt je niet veel verder. Als je geest onrustig is, 
zit je hart op slot en bezinken de woorden van God niet. Eerst is er ruimte en tijd nodig, 
zoals Petrus oproept: kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt 
bidden. Lukt het jou al om rust te nemen en in stilte Bijbel te lezen en te overdenken

___________________________
Om te overdenken
Welk woord of gedachte springt er voor jou uit? Roept die tekst jou op tot iets? Leg je 
gedachten aan God voor. Word stil om in Zijn aanwezigheid te zijn. Wat heeft Hij jou te 
zeggen?

___________________________
Gebed
Hier en nu kom ik bij U, God met de vele namen. Vul mij door Uw Woord en Geest met 
de vrede die mijn  hart geneest zodat ik uit kan delen.

___________________________

Dag 2 Jeremia 6:16

Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk 
naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die 
in, en vind rust. Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.” 

Als je in je leven op een kruispunt komt te staan, is de vraag van vers 16 heel relevant. Hij 
is alleen niet eenvoudig te beantwoorden. Want hoe kies je de goede weg? Iemand onder-
zocht bij moeilijke vraagstukken zijn hart als volgt: hij leefde ene periode met ene beslis-
sing en een periode met de andere. Dit deed hij in gebed. De weg die hem de meeste rust 
en vrede gaf, sloeg hij vervolgens in.
Veel mensen blijven tijdenlang op een kruispunt stilstaan omdat ze bang zijn de verkeerde 
beslissing te nemen. Maar als je niet in beweging komt zul je ook niet ontdekken welke 

3.  In het verlengde van het gezamenlijke 
gebed in Handelingen 1 willen we 
deze avond ook samen gaan bidden. 
Voordat we dit gaan doen is het goed 
om met elkaar te delen hoe we dit 
ervaren. Misschien heb je de vrijmoe-
digheid om in een groep te bidden. 
Misschien ervaar je (steeds) bepaal-
de remmingen. 

a)  wat versta je onder ’vurig en eensge-
zind’ bidden? 

b)  Bespreek eerlijk wat je moeilijk vindt, 
welke belemmering je ervaart

c)  Bespreek ook waar je naar verlangt 
als het gaat om bidden

4.  Samen bidden. We geven vier ideeën 
voor het gezamenlijke gebed. Vooraf 
is het belangrijk te zeggen: voel je 
vrij om wel of geen woorden uit te 
spreken. En ook als je geen woorden 
uitspreekt ben je deelnemer aan het 
gebed. 

1)  Ga samen in ‘open’ gebed. Dat bete-
kent dat ieder die bidt uitspreekt wat 
er(?) in de gedachten en in het hart 
leeft.

2)  Ga samen in ‘open’ gebed en laat 
ieder vooraf opschrijven waarvoor of 
wat hij/zij wil bidden. 

3)  Ga samen in gebed. Verdeel het 
gebed in delen, aan de hand van ope-
ningszinnen die ieder kort aanvult, 
zoals: 

a.  Vader/Heer, U wil ik prijzen 
om.…………….

b.  Vader/Heer, ik ben verheugd 
over……………..

c.  Vader/Heer, ik belijd U………………
d.  Vader/Heer, ik ben bezorgd 

over……………….
e. Vader/Heer, ik verlang naar……………..
f.  Vader/Heer, voor onze wijk wil ik 

bidden om…………….
4)  Inventariseer eerst wat je als groep 

in gebed wil brengen. Dat kan op 
verschillende manieren:

‘Open’
a.  Aansluitend op het gesprek van de 

avond. 
b.  Themagewijs, bijv. ‘wijk’, ‘gemeente’, 

‘kerkenraad’, ‘kerk’, ‘maatschappij’, 
‘Wezep’, ‘wereld‘ 
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Dag 4 Filippenzen 2:13

Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u 
teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.

Ik strek me uit naar het goede, maar struikel regelmatig. In het leven is het vaak aan-
modderen. Maar dan lees je dit vers: het God die het willen en het handelen bij je teweeg 
brengt. Al het goede dat mensen doen komt van Hem. Misschien moeten we er minder 
naar streven om zelf het goede  te doen en ons meer vast houden aan het woord dat 
leven brengt (vs 16). Dan ben je een ster die straalt in het donker. De inspanning moet er 
niet op gericht zijn het goede te doen, maar op God die het goede geeft. Waarvoor span jij 
je momenteel in?    

___________________________
Om te overdenken
Welk woord of gedachte springt er voor jou uit? Roept de tekst jou op tot iets? Leg je 
gedachten aan God voor. Word stil om in Zijn aanwezigheid te zijn. Wat heeft Hij jou te 
zeggen?

___________________________
Gebed
Ik leg mijn handen open. Wat ik ontvang is genoeg om uit te delen.

___________________________

Dag 5 Lukas 18:1 en 8

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd 
te bidden en niet op te geven… ‘Maar als de Mensenzoon 
komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’

We kennen het. We bidden ergens om, vol vuur en betrokkenheid. Maar na een tijdje ver-
dwijnt het gebed. Er gebeurde niets. Diepweg geloven we er niet (meer) in. Jezus vergelijkt 
Zijn Vader hier met een rechter die een weduwe – na lang aandringen – recht verschaft. 
God zal recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen die Hem dag en nacht aanbidden. 
Bidden naar Gods wil houdt ook in dat we de verhoring van onze vragen zullen accepteren 
op Zijn tijd en volgens Zijn beoordeling. En volhouden.

___________________________
Om te overdenken
Maak een lijstje van dingen waarvoor je eerder vol betrokkenheid en verlangen hebt gebe-
den, maar nu (nagenoeg) uit je gebed zijn verdwenen. 

deur dichtzit en welke opengaat.  Zou jij bovenstaande durven toepassen? Ga in vertrou-
wen op weg, in het besef dat God bij machte is om deuren te openen en te sluiten, en als 
het nodig is een venster open te zetten. 

___________________________
Om te overdenken
Leg je gedachten aan God voor. Word stil om in Zijn aanwezigheid te zijn. Wat heeft Hij 
jou te zeggen? Welk woord of gedachte springt er voor jou uit. Roept die tekst jouw op tot 
iets?
‘Welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust.’

___________________________
Gebed
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plaats waar ik zal staan. Zegen 
mij in alles, wat U van mij verlangt. O, God zegen mij alle dagen lang.

___________________________

Dag 3 Johannes 17:20-21

20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 
verkondiging in Mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, 
Vader. Zoals u in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons 
zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

Jezus bad tijdens Pesach voor ‘allen die door de verkondiging van Zijn discipelen in Hem 
zouden gaan geloven’. Bijna 2000 jaar geleden bad Jezus voor ons vandaag. En Hij bad 
om eenheid. Eenheid zoals die zich manifesteerde in de bovenzaal in Jeruzalem (ruim 40  
later), toen Zijn volgelingen ‘vurig en eensgezind’ in gebed waren. Eenheid waarnaar Hij 
verlangt voor christenen vandaag. 

___________________________
Om te overdenken
Wat doet dit gebed van Jezus met jou? Met ons? 

___________________________
Gebed
Dank Jezus voor Zijn gebed voor ons, vandaag. Bid om eensgezindheid en passie voor 
het volgen van Jezus, voor jezelf en voor de gemeente. 

___________________________
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tie wel met de persoon in kwestie op te lossen, en er verder over te zwijgen. Dit is moeilijk 
want je gekwetste deel wil recht en het liefst met veel woorden. Toch brengt zwijgen je 
verder dan spreken. Je gaat ontdekken dat je, als je je laat vullen met liefde, in staat bent 
om te vergeven. En zo kan er herstel komen in de relatie. Dit vers laat dus de weg omhoog 
zien. Bijzonder is dat God verder gaat dan het zwijgen uit liefde: na het zwijgen komt zijn 
jubelen. 

___________________________
Om te overdenken
Waarover zou jij willen zwijgen? Lukt dat momenteel? Zo nee, dan kun je misschien vra-
gen om meer liefde. 

___________________________
Gebed
Geef mij wijsheid om te weten wanneer ik uit liefde moet zwijgen in plaats van spreken.

 ___________________________

___________________________
Gebed
Breng deze dingen in gebed. Bid erom in Jezus’ naam. Vraag God om nieuwe toewij-
ding. Belijd je kleingeloof. 

___________________________

Dag 6 Jakobus 5:16

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u ge-
nezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en 
mist zijn uitwerking niet. 

Zonden hoeven niet aan de grote klok. Sterker, ze mogen niet aan de grote klok. Tegelijk 
zegt Jakobus hier: beken elkaar uw zonden. Wat hij zegt is dit: je bent uit hetzelfde hout 
gesneden. Je bent allen zondaren. Houd jezelf niet hoog. Vertrouw elkaar en bemoedig el-
kaar. Neem elkaar – met je zonden – mee naar de ruimte van Gods genade. Neem elkaar 
mee naar het kruis voor vergeving en vernieuwing. 

___________________________
Om te overdenken
Ben je bereid om je zonden te delen (te bekennen) met anderen? Hoe ga je ermee om als 
een ander zijn/haar zonden met jou deelt? 

___________________________
Gebed
Vraag in je gebed om bereidheid samen zonden in het licht van Gods genade te bren-
gen. Bereidheid in jezelf en in de gemeente/wijk. 

___________________________

Dag 7 Sefanja 3:17

De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je 
bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in 
zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je 
jubelen.

Wat zwijgen uit liefde betekent, besef je misschien pas als je een keer door iemand bedro-
gen werd. Je staat in je recht en het is gemakkelijk deze persoon daarna zwart te maken 
tegenover anderen. Maar als je stil wordt, kun je je door God laten aanmoedigen de situa-

Leven uit
de Bron

Thema 2:



Discipelschap 
2019 - 2020

Morgenster en  
Noorderlicht 30 31

Misschien is het moei-
lijk toe te geven, maar 
velen van ons zijn wel-

eens teleurgesteld in 
God. Wellicht hebben 

we dit nog nooit (echt) 
uitgesproken. Of zoe-

ken we – rationeel – de 
oorzaken bij onszelf 

of de omstandigheden, 
maar diep van binnen 

kennen we het wel:  
het gevoel dat God din-
gen anders had kunnen 

doen, ervoor hadden 
kunnen (of moeten) 

zorgen dat…

De discipelen hebben dit ook 
gekend. Het staat nergens 
letterlijk, maar wanneer we 
de evangeliën goed lezen kan 
het niet anders dan dat ook 

zij teleurgesteld waren in Jezus. Natuur-
lijk was er ook de andere kant. Jezus 
wekte bewondering en verwondering. 
Hij had gezag, wijsheid en kracht. Hij 
was indrukwekkend. Maar Hij deed niet 
wat ze hadden verwacht en gehoopt. 
Ondanks profetische aanwijzingen in die 
richting werd het koningschap over Israël 
niet door Hem hersteld. Sterker nog: de 
droom leek helemaal in duigen te vallen 
toen Jezus stierf op Golgotha. 

Kort na de opstanding van Jezus beslui-
ten Petrus, Johannes en nog vijf andere 
discipelen te gaan vissen (Joh. 21). Ze 
weten dat Jezus is opgestaan. Er is 
nieuw perspectief, ook al is de toekomst 
heel onzeker. Bij het vissen maken ze 
gebruik van hun kennis van het vissers-
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“Maar Hij deed niet 
wat ze hadden ver-
wacht en gehoopt.”
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Voor de bespreking
▷   Lees eerst de algemene aanwijzingen 

op pagina 8.

Verwachting. Een woord dat goed past in de 
komende maand. Kinderen kijken uit naar 
pakjes en lekkers. ‘Vol verwachting klopt 
ons hart…..’, zingt een bekende liedje. Het 
kinderfeest, waar de laatste tijd zoveel om 
te doen is…..

Serieuzer en veel ingrijpender is de verwach-
ting rond Kerst. Advent. Het uitkijken naar 
het Feest over de komst van Christus in de 
wereld. ”Hij die de gestalte van God had, hield 
zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er 
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een 
slaaf en werd gelijk aan een mens.” (Fil. 2:7)

Wat is onze verwachting straks in de maand 
december? Maar ook: wat is onze verwach-
ting buiten deze maand, als discipelen van  
Jezus? Staan wij verwachtingsvol in het 
leven? En wat verwachten wij dan? Of zijn wij 
vooral nuchter, realistisch of zelfs sceptisch? 

1. Vol verwachting…………………

2.  In het boek ‘Maar uw land is schitte-
rend’ van Alan Paton zegt de hoofd-
persoon op een bepaald moment: 
“Als ik daar boven kom, wat ik wel 
van plan ben, dan zal de Grote Rech-
ter tegen mij zeggen: ‘Waar zijn je 
wonden’? En als ik dan zeg dat ik er 
geen heb, zal Hij zeggen: ‘Was er dan 
niets om voor te vechten?’ Die vraag 
zal ik niet onder ogen durven zien…”

In de beschrijving van het thema wordt  
Johannes 21 aangehaald. Het lege en het 
volle net is een beeld. 

a)  Het lege net symboliseert de resulta-
ten, de opbrengt van je eigen moge-
lijkheden en inzichten. De dingen die 
op niets uitlopen. De dingen die je 
niet kunt of durft. De dingen waar-
over je de moed hebt opgegeven. 
De moeilijke dingen die je uit de weg 
gaat. De weg zonder wonden………. 
Maar ook de weg zonder hoop. 

Wat zit er in jouw lege net? 

b)  Het volle net symboliseert de resulta-
ten, de opbrengst van Gods moge-
lijkheden en inzichten. De dingen 
waaraan zegen en groei zijn verbon-
den. Dingen die je niet durfde, niet 
kon (zoals Mozes of Gideon), maar 
die je toch deed, omdat je luisterde 
naar Gods stem. De dingen waaraan 
je jezelf overgaf. Waarvoor je moed 
kreeg. De sprong in het diepe. De weg 
die gepaard ging met tegenslag en 
wonden…….. Maar ook de weg van 
hoop en vreugde

Waarmee is jouw volle net gevuld? 

bedrijf. Maar het loopt uit op een deprime-
rende nacht. Een totaal leeg net. Wanneer 
ze bij de oever komen is daar een man, 
die hun zegt het net uit te gooien aan de 
andere kant. 

De Bijbel vermeldt simpelweg dat de 
discipelen het net aan de andere kant uit-
gooiden. Zonder slag of stoot. Kennelijk 
hadden zij vertrouwen in die man, daar 
op de oever. En ze hadden de afgelopen 
jaren wel meer vreemde dingen mee-
gemaakt, dus ze stonden wellicht open 
voor bijzondere, verrassende dingen. 
Maar ze hebben vast ook vragen gehad. 
Want het idee om het net aan de andere 
kant uit te gooien druiste in tegen al hun 
kennis en ervaringen (vakmanschap). 
En ze zullen vast gedacht hebben: “Wat 
moet dit worden?” 

De opgestane Heer leert Zijn discipelen, 
en ook ons, twee belangrijke lessen. 
De eerste is: discipelschap is leren en 
ervaren dat onze eigen denkbeelden, 
activiteiten en methoden het vissersnet 
niet zullen vullen. Het net is het beeld van 
‘opbrengst’, ‘vrucht’, ‘resultaat’ van het 
werken in Gods Koninkrijk. Helaas is het 

ook onze aanleg en gewoonte te vertrou-
wen op onze eigen, menselijke manieren. 
Deze los te laten (ons ‘vakmanschap’) 
voelt ongemakkelijk. Toch is dat een hou-
ding van discipelschap. De bereidheid 
hebben je eigen vertrouwde manier van 
doen ter discussie te stellen. Persoonlijk 
en als gemeente. Niet omdat het inte-
ressant of vernieuwend is, maar omdat 
Jezus ons daartoe aanspoort. Omdat 
Jezus zegt: “Doe het op Mijn manier.” 
De tweede les ligt in het verlengde en 
is misschien nog wel moeilijker. Het 
is al moeilijk voor ons om onze eigen 
vertrouwde manier los te laten, maar je 
vertrouwen stellen op iets waarmee je 
niet vertrouwd bent is misschien nog 
wel vele malen lastiger. Het net uitgooien 
aan de andere (‘verkeerde’) kant lijkt gek 
en vreemd. Je kunt het gevoel hebben 
dat je de mislukking tegemoet loopt. En 
toch is dit wat Jezus ons vraagt te doen. 
Naar Hem toegaan, bij Hem uitkomen 
met je lege net en Zijn aanwijzingen die 
Hij ons geeft door Zijn Woord en Geest 
opvolgen. 

Philip Troost zegt het zo: discipelschap 
is ‘wegstappen uit je eigen, kleine wereld 
en binnen stappen in de werkelijkheid 
van God’. De cultuur in de maatschappij  
waar we in leven gaat uit van realisme 
en haalbaarheid. De cultuur van discipel-
schap is een cultuur van verwachtings-
vol geloven. Geloven dat je ‘net’ vol zal 
worden als Jezus je duidelijk maakt dat 
je het aan ‘Zijn’ kant moet uitgooien. 

Verwachtingsvol
leven
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altijd bij zich. Nadat hij Gods heiligdom is binnengegaan (vs. 17). 
___________________________

Om te overdenken
Herken je wat Asaf beschrijft in deze psalm? Opgeborgen gekwetstheid, die heeft geleid 
tot een bittere houding? 

___________________________
Gebed
Probeer je bitterheid in gebed te brengen. Vraag God om een ommekeer zoals Asaf die 
beleefde, zodat er beweging komt in gevoelens en ervaringen die vast zitten. 

___________________________

Dag 3 Hebreeën 10:19-20 

19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen 
we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat 
Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven 
gebaand heeft, door het voorhangsel heen.

Leven in hoop en verwachting begint bij de gang naar het heiligdom. In het oude verbond 
was de plaats waar God troonde alleen toegankelijk voor de hogepriester. Maar dankzij 
Jezus hebben we allemaal toegang tot de Vader. Zonder schroom, verlegenheid, angst of 
schaamte mogen we in de nabijheid van God komen. Met alles wat ons bezighoudt. 

___________________________
Om te overdenken
Wanneer je blokkades ervaart om tot God te naderen, besef dan dat dat jouw blokkades 
zijn. Voor God zijn ze geen reden om bij Hem weg te blijven. Probeer bij jezelf te peilen 
wat jou – eventueel – beschroomd maakt en je verhindert om bij God te komen

___________________________
Gebed
Vader, laat me zien waardoor ik beschroomd ben om bij U te zijn. Geef mij vrijmoedig-
heid om bij U binnen te gaan en te proeven van het nieuwe leven waarnaar Jezus de 
weg heeft gebaand.

___________________________

Bijbelleesrooster

Dag 1 Habakuk 1:2-3

2 Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen en luistert 
U niet, moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen en brengt U geen red-
ding? 3 Waarom toont U mij dit onheil en ziet U zelf de el-
lende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende 
twist en groeiende tweedracht.

Het leven kan je op de proef stellen. Je kunt het gevoel hebben dat de hemel van koper 
is. God is voor je gevoel de ‘grote Afwezige’. Je raakt teleurgesteld. Habakuk kende deze 
ervaring ook. Het gevoel hebben dat God niet luistert, ook al roep je nog zo hard. Ook al 
vraag je nog zo krachtig om uitkomst. Ook al doe je een beroep op Gods aard en karakter. 
Je kunt de omstandigheden niet rijmen met Gods goedheid en almacht. 

___________________________
Om te overdenken
Ondanks Habakuks teleurstelling in God legt hij zijn nood bij God neer. Dat doet hij eerlijk, 
ongepolijst, precies zoals hij de dingen ervaart. Van Habakuk mag je leren je gevoelens, je 
omstandigheden, je teleurstellingen eerlijk bij God neer te leggen. 

___________________________
Gebed
Leg je omstandigheden en je gevoelens eerlijk bij God neer en vraag Hem om antwoord 
in je beproevingen. 

Dag 2 Psalm 73:21-24

21 Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, 22 dom en 
dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. 23 Maar nu weet ik 
mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand 24 en leidt mij vol-
gens uw plan. Dan neemt U mij weg, met eer bekleed.

Teleurstelling – in het leven, in mensen, in God – kan leiden tot een gesloten houding. Dát 
beschrijft de psalmist hier. Je houdt je gevoelens voor je, je stopt ze weg. Het gevolg is 
dat je gevoelens zich ontwikkelen tot bitterheid waar niemand nog bij kan. Dom en dwaas 
noemt Asaf zichzelf om die houding. De ommekeer zit in het woordje nu. Nu weet hij God 
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Jezus volgen brengt vragen met zich mee. Dat geldt voor je als persoon en voor ons ge-
zamenlijk als gemeente. Hoe moet je bepaalde dingen aanpakken? Welke keus moet(en) 
je/we maken? Hoe ben je christen en gemeente in onze tijd, in onze woonplaats? Welke 
dingen in je leven of in de kerk moet je loslaten en wat moet je juist vasthouden? 
Jakobus zegt gewoon: vraag God om wijsheid. Vraag vol vertrouwen. Als je dat doet zal 
Hij je ogen openen om te zien wat de juiste koers is. 

___________________________
Om te overdenken
Geloof je dat het zo eenvoudig is? Waarvan moet je loskomen om je de woorden van 
Jakobus eigen te maken? 

___________________________
Gebed
Hemelse Vader, ik dank U voor deze belofte in Uw Woord. Geef mij zonder voorbehoud 
en verwijt uw wijsheid. Help mij om de dingen die me aan het twijfelen brengen los te 
laten. 

___________________________

Dag 6 Efeziërs 3:20-21

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is 
oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 
aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, 
tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

Soms lees je een zin in de Bijbel zonder dat echt doordringt wat er staat. Dit is ook zo’n 
zin. Als Gods Geest in ons werkt dan is Gods kracht in ons werkzaam. Die Geest, die 
kracht is bij machte oneindig veel meer te doen dan je als mens vraagt of bedenkt. God 
kan veel meer doen dan waarop we hopen. Maar dat vraagt wel dat we ‘wegstappen uit 
onze eigen, kleine wereld en binnenstappen in de werkelijkheid van God’. 

___________________________
Om te overdenken
Wat is het uitgangspunt in je denken, in je manier van leven? Is het je eigen wereld, de 
dingen die je ziet en meemaakt? Of is het Gods werkelijkheid, Zijn Koninkrijk waarnaar je 
jezelf uitstrekt? 

___________________________
Gebed
Breng het verlangen in gebed om ‘geestelijke zintuigen’ te krijgen voor de werkelijkheid 

Dag 4 Hebreeën 10:22-23

22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een 
vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht ge-
weten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is ge-
wassen. 23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven 
belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft 
gedaan is trouw. 

Opnieuw de uitnodiging om God te naderen met een oprecht hart. Dat betekent: God 
vertellen wat er in je hart omgaat. Wie zo bij God komt, in het vaste geloof dat Hij je leven 
leidt, dat je in Christus bent schoongewassen en dat er geen grond is voor schaamte, zal 
Zijn aanwezigheid merken. Je mag God vragen te doen wat Hij Zijn kinderen belooft. Je 
mag verwachten dat Hij trouw is aan Zijn belofte. 

___________________________
Om te overdenken
Zijn er, bewust of onbewust, misschien bepaalde dingen uit je gebeden verdwenen? Mis-
schien ben je – zonder dat uit te spreken – gaan twijfelen aan Gods trouw? 

___________________________
Gebed
Breng gebedspunten die op de achtergrond zijn geraakt terug in je gebed. Belijd het 
aan God als je bent gaan twijfelen aan Zijn trouw. Bid om een oprecht hart en een vast 
geloof. 

___________________________

Dag 5 Jakobus 1:5-7

5 Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, 
die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder ver-
wijt, zal u wijsheid geven. 6 Vraag vol vertrouwen, zonder 
enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de 
wind heen en weer wordt bewogen. 7 Wie zo aarzelend en 
onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken 
dat hij iets van de Heer zal krijgen.  
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van God en voorbij te zien aan je eigen, kleine wereld. 
___________________________

Dag 7 Lukas 5:4-5

4 Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen  
Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om 
vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht 
hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U 
het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 

Het eerste ‘viswonder’. Mooi komt naar voren hoe twijfel en geloof naast elkaar bestaan. 
En hoe geloof de doorslag geeft. Niet vanuit ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Maar 
vanuit: ‘Als mens kan ik me niet voorstellen dat het gebeurt, maar als God het zegt dan 
gelóóf ik het’. 

___________________________
Om te overdenken
Simon stapt hier Gods werkelijkheid binnen. Overdenk de dingen die je bezig houden, en 
hoe jij daarin Gods werkelijkheid kunt binnenstappen. 

___________________________
Gebed
Bid concreet om Gods leiding en stel je open voor Zijn werkelijkheid.

___________________________
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Laten we eerlijk zijn: 
van evangeliseren kun-

nen we buikpijn krij-
gen. Toch? Hoe vaak 

hebben we niet gezegd: 
‘Eigenlijk zouden we…’. 

Of: ‘Evangelisatie is 
geen werk van een com-

missie, maar van ons 
allemaal’; ‘We moeten 
niet aan evangelisatie 
doen, maar we moeten 

evangelisatie zijn’.  
Enzovoort. 

Desondanks, het blijft moei-
lijk. We voelen ons verlegen, 
schuldig als het erover gaat, 
helemaal als we bijvoorbeeld 
lezen van Paulus, als hij zegt:  

‘Ik hecht echter niet de minste waarde 
aan het behoud van mijn leven, als ik mijn 
levenstaak maar kan voltooien en de op-
dracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus 
ontvangen heb: getuigen van het evange-
lie van Gods genade’ (Hand. 20:24). Voelt 
dat niet ‘onbereikbaar’, zo’n instelling?

Het is goed te onderkennen dat evangeli-
seren (getuigen) ook gewoon moeilijk is. 
Mensen zitten niet vol belangstelling op 
het evangelie te wachten. Het vraagt dus 
wijsheid om in te schatten wanneer je er-
over begint en in welke omstandigheden. 

Bovendien: er hangt afwijzing in de lucht, 
en dat is nooit leuk. Want in ons land 
wordt niet met God gerekend. De God 
van de Bijbel is een privézaak geworden. 
Om bepaalde christelijke waarden en nor-
men kun je meewarig worden bekeken, 

“Er hangt afwijzing in de 
lucht, en dat is nooit leuk”

Getuigen
van Jezus
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ook al wordt het niet expliciet uitgesproken. 
Je kunt het gevoel hebben dat je – als chris-
ten – moet verantwoorden waarom je nog in 
dat achterhaalde concept gelooft, voordat je 
aan evangeliseren toekomt. 

Evangeliseren vraagt moed. De moed om 
te spreken over God die je niet kunt zien of 
bewijzen, maar in Wie jij gelooft. Over God, die 
in de ogen van veel mensen onrecht en lijden 
z’n gang laat gaan, maar van Wie jij gelooft 
dat Hij alle macht heeft. 

Intussen blijft de opdracht van Jezus wel 
staan: “Ga op weg en maak alle volken tot 
mijn discipelen”. Achter deze opdracht zit een 
enorm verlangen. Want Gods genade is open-
baar geworden tot redding van alle mensen 
(Tit. 2:11) en Hij wil dat iedereen tot inkeer 
komt en niemand verloren gaat (2 Pet. 3:9b). 
Jezus zegt met deze uitspraak: wat mensen 
ook hebben aan plezier, bezit, carrière, succes, 
levensfilosofie of spiritualiteit, alleen als je 
leerling van Mij wordt heb je echt leven, nu en 
straks!!!

Wat Jezus ook weet is dat veel mensen Hem 
niet uit zichzelf kunnen of willen vinden. Dat is 
in onze tijd heel actueel. Voor velen is Jezus 
iemand uit het rijtje Gandhi en Mandela. Ze 
weten niet wie Hij werkelijk is. Voor anderen 
is Jezus iemand aan wie wonderen worden 
toegeschreven die ze niet kunnen geloven. 
En voor weer anderen is Jezus iemand die 
ze associëren met negatieve beelden van de 
kerk. Daarom zegt Jezus: “Ga op weg”.

Dat betekent: “Investeer in mensen door hen 
op te zoeken. Wees een mensenmens”. Pau-
lus beschrijft hoe je dat doet (1 Tess. 2:7,8): 
“Wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, 
zoals een voedster haar kinderen koestert. 
Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij 
graag met u niet alleen het Evangelie van God 
wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons 
lief geworden was”. 

Evangeliseren is ernaar verlangen jezelf als 
christen echt te laten kennen. Ernaar verlan-
gen te vertellen over de boodschap van Jezus 
Christus omdat je er zelf vol van bent. En nog 
verder: ernaar verlangen te vertellen wat het 
volgen van Jezus met jezelf heeft gedaan, 
hoe Hij jouw leven heeft veranderd, verrijkt en 
verdiept. 

Evangeliseren, je kunt er buikpijn van krijgen. 
Daar is maar één remedie tegen: een hart 
vol van Jezus, dat overstroomt uit liefde 
voor Hem en uit bewogenheid met mensen 
die Hem nog niet kennen. In de bereidheid 
‘verwond’ te worden, zoals Paulus meerdere 
keren – lichamelijk en geestelijk – verwond 
werd door mensen die de evangelie afwezen. 

Getuigen
van Jezus
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‘Verkondig het evangelie, desnoods met woor-
den’. Deze uitspraak wordt toegeschreven aan 
Franciscus van Assisi. Een vaak gehoorde 
uitspraak. De strekking is duidelijk. Evange-
lisatie is niet zozeer een kwestie van ‘preken 
op de markt’ (of waar dan ook). Veel meer is 
getuigen een kwestie van christelijke levens-
houding, waardoor je laat zien dat Christus 
in je werkt. En waardoor je misschien vragen 
oproept. 

Nu is dit zeker waar. En ook is het waar, dat 
een onchristelijke of ‘dubbele’ levenshouding 
woorden die je spreekt ongeloofwaardig kan 
maken. Toch kan de uitspraak van Franciscus 
ook een eigen leven gaan leiden. Getuigen 
met de mond vinden we vaak moeilijk. Je 
kunt je ongemakkelijke gevoel daarover 
verlichten door jezelf en elkaar voor te houden 
dat het vooral op je levenshouding aankomt. 
Dan wordt Franciscus’ uitspraak een soort 
‘ontsnapping’. Ontsnapping aan de oproep  
van Jezus om mensen met Hem bekend en 
tot Zijn discipelen te maken. 

Neem voor de volgende vragen de tijd om 
deze rustig te overdenken. 

1.  Wie zou jij heel graag over God willen 
vertellen? Naar wie gaat (in het bijzonder) 
je hart uit? 

2.  Wat zou je graag over God willen ver-
tellen? Neem in gedachten wat Petrus 
schrijft: ‘Vraagt iemand u waarop de 
hoop die in u leeft gebaseerd is, wees 
dan (met zachtmoedigheid en respect) 
steeds bereid om u te verantwoorden.  
(1 Pet. 3:15).

3.  Denk er rustig over na en schrijf op wat 
je zou willen zeggen. Vertel je dit ook wel 
eens aan anderen? Hoe is dat? Ervaar je 
ook belemmeringen?

4.  Welke belemmeringen zouden er bij  
andere mensen kunnen zijn om zich 
open te stellen voor wat jij wilt vertellen? 

5. Breng de avond met elkaar in gebed.

Voor de volgende keer …
Voor de volgende avond is het de bedoeling 
dat er door iedereen iets wordt voorbereid. 
Blader samen even naar het volgende hoofd-
stuk en spreek met elkaar af of je de betref-
fende opdracht inderdaad gaat doen. Zo ja, 
handel dan zoals daar beschreven.

“Een hart vol van Jezus, 
dat overstroomt uit liefde 
voor Hem en uit bewogen-
heid met mensen die Hem 
nog niet kennen. ”
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daarover gaande is? Wat vind je ervan – in dit licht – dat Paulus wél het debat zoekt in het 
openbaar?

___________________________
Gebed
Bid om inzicht over de plaats waar jij je moet begeven. Bid om vrijmoedigheid en moed 
om dat ook te doen.

___________________________

Dag 3 Handelingen 17: 19-20

Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u 
ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitge-
dragen?’

Dat is natuurlijk een vraag die je graag krijgt! Er zelf over beginnen – dat is lastiger. Maar 
als iemand het dan weten wil, ja dan durven we vaak wel. Van Paulus kunnen we leren dat 
hij de gelegenheid zocht en dat hij daardoor de kans kreeg om te getuigen van de hoop 
die in hem is.

___________________________
Om te overdenken
Leer van Paulus. Welke kansen zijn er (geweest)? Welke kansen heb je laten liggen? Welke 
kansen liggen er nog steeds? Hoe kun je die zoeken, zoals Paulus dat deed?

___________________________
Gebed
Belijd het wanneer je eerlijk bij jezelf vaststelt dat je kansen uit de weg bent gegaan. Bid 
dat je ook meegenomen mag worden naar de Areopagussen van vandaag.

___________________________

Dag 4 Handelingen 17: 22-23

‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in 
ieder opzicht bent.’

Paulus was toch zo diep verontwaardigd? Daar blijkt hier niets van. Gebruikt hij de 
‘sandwichmethode’: een harde boodschap, verpakt tussen een vriendelijke kop en staart? 
Nee. Zijn inzet is oprecht. Hij sluit aan bij het gevoel dat de inwoners van Athene kennelijk 
hebben: er zijn goden. Die intuïtie klopt, zegt Paulus.
Ook vandaag voelen veel mensen intuïtief dingen aan. Er moet wel ‘iets’ zijn. Daar kun je 
dus bij aansluiten. Je hoeft er niet negatief over te doen. Met een variant op Paulus kun je 

Bijbelleesrooster

Dag 1 Handelingen 17: 16

Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig 
verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de 
stad.

Heilige verontwaardiging bij Paulus. Waarom? Omdat God tekort wordt gedaan. Dat kan 
dus ook een reden zijn om te willen getuigen: God krijgt niet de eer die Hem toekomt. De 
insteek is dan dat andere mensen het goede nieuws moeten horen en dat je puur voor 
henzelf graag wilt dat ze daar gehoor aan geven, maar dat op die manier God geëerd 
wordt. Want je gruwt ervan als Hij zo miskend wordt.
Dat zijn natuurlijk geen losstaande dingen. Want waar God geëerd wordt op de manier 
zoals Hij dat graag ziet, daar wordt het leven goed. Daar komt weer een stukje heelheid.

___________________________
Om te overdenken
Ken jij ook die heilige verontwaardiging? Gruw je ervan als God miskend wordt? Soms 
wordt gezegd dat het erom gaat dat God de eer ontvangt die Hem toekomst. Wat vind je 
van de uitspraak? 

___________________________
Gebed
Bid dat je ook heilige verontwaardiging mag voelen.

___________________________

Dag 2 Handelingen 17: 17

... en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de 
mensen die hij daar aantrof.

Er is wel een tendens gaande omtrent evangelisatie. Evangeliseren op de markt werkt 
niet, vinden we. Het roept vooral weerstand op. Getuigen is veel efficiënter in relaties.
Nu valt dit laatste zeker niet te betwisten. Maar het eerste misschien wel. We zien hier 
Paulus wel degelijk de markt opgaan. Paulus is geïrriteerd over al die afgodsbeelden. Hij 
zoekt het debat. Daarvoor zoekt hij de mensen op waar ze zijn. Zo was dat in Athene, de 
stad van de wijsheid, van de filosofie. Lees de volgende verzen maar eens (18-21). 

___________________________
Om te overdenken
Herken je bij jezelf terughoudendheid over evangeliseren ‘op de markt’, en de tendens die 
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Paulus is op de hoogte van de literatuur van die tijd. En ook hier geen kritische confron-
tatie, maar een citaat ter bevestiging. Die dichters zaten op het goede spoor! Ze voelden 
aan dat er iets goddelijks is aan de mens. De oude vertaling laat dit beter uitkomen. Het 
citaat van de dichters luidt namelijk: “wij zijn ook van zijn geslacht.” In plaats van ‘geslacht’ 
kun je ook lezen ‘soort’. Dat kan Paulus ook instemmend citeren. Staat er in Genesis 1 niet 
dat God de mensen naar zijn beeld heeft geschapen en in Psalm 8 dat de mens bijna een 
god is?

___________________________
Om te overdenken
Kun je te kritisch zijn, als je wordt geconfronteerd met niet-christelijke literatuur of andere 
vormen van kunst en amusement? (denk bv. aan de Passion).

___________________________
Gebed
Bid om een juiste toetsing en houding ten opzichte van uitingen van mensen die je 
tegenkomt. En bid (opnieuw) om aansluiting en mogelijkheden, om mensen voor Jezus 
te winnen.

___________________________

Dag 7 Handelingen 17: 32-24

… sommigen dreven daar de spot mee … toch sloten enkelen 
zich bij hem aan en aanvaardden het geloof.

Paulus heeft de kans gekregen en aangepakt om het Evangelie te verkondigen. We heb-
ben in dit leesrooster dat stuk overgeslagen, je kunt het nog even nalezen in vers 29-31. 
Waar het nu om gaat is de reactie die zijn getuigen oplevert: vooral afwijzing van één van 
de belangrijkste heilsfeiten, de opstanding. Er zijn er die Paulus nog wel eens willen horen 
en maar enkelen die het geloof aanvaarden.
Dat overkomt Paulus en ons zal het niet anders vergaan. Je kunt rekenen op de spot van 
mensen als je vertelt over het geloof in Jezus en/of als je vertelt welke keuzes je in je 
leven op basis van het geloof in Jezus maakt, wat betreft zondagsbesteding, seksualiteit, 
omgang met geld en vrije tijd en noem maar op.

___________________________
Om te overdenken
Ben je bereid ‘bespot’ te worden omwille van Jezus?

___________________________
Gebed
Bid om de moed ‘afgewezen en bespot’ te worden, omwille van Christus, en omwille van 
‘enkelen’ die Hem zullen aanvaarden.  

zeggen: ‘ik heb gezien hoezeer u aanvoelt dat er iets moet zijn. Wat u aanvoelt zonder het 
te kennen, daar kan ik meer over vertellen. En dat wil ik graag doen.’

___________________________
Om te overdenken
Denk aan mensen die je kent als mensen die in ‘iets’ geloven. Probeer te ontdekken hoe je 
daar bij aan kunt sluiten, en hoe je daar meer over kunt vertellen.

___________________________
Gebed
Breng de mensen aan wie je denkt in gebed. Vraag God om geloof en om wijsheid, om 
bij hen ‘aan te kunnen sluiten’ en het evangelie te vertellen.

___________________________

Dag 5 Handelingen 17: 26-27

Het was Gods bedoeling dat zij Hem zouden zoeken en Hem 
al tastend zouden kunnen vinden.

Paulus zoekt niet alleen aansluiting bij een bepaald religieus gevoel. In dit gedeelte laat hij 
ook zien dat hij de taal spreekt van de Atheense filosofen. Misschien valt het je niet zo op, 
maar het is wel degelijk zo. De uitspraak waar we vandaag bij stilstaan, is er niet één die 
je elders in de Bijbel tegenkomt. Morgen bekijken we nog zo’n uitspraak. Het gaat nu niet 
eens om de inhoud als wel om het feit dat Paulus zich verplaatst in de ideeën en gedach-
ten van de Atheners. Daar probeert hij bij aan te haken en van daaruit het Evangelie te 
verkondigen.

___________________________
Om te overdenken
Hier haakt Paulus aan bij de Atheense filosofen. Elders schrijft Paulus dat hij ‘met de Jo-
den Jood werd en met de Grieken Griek werd’. Hij werd ‘voor ieder wel iets’, om mensen te 
winnen voor het evangelie. Voor wie kun jij iets worden? Wat betekent dit concreet?

___________________________
Gebed
Bid om inzicht, wat ‘iets worden’ betekent. Bid erom dat je als Paulus vrijmoedigheid 
mag vinden om ‘Jood, Griek of…..’ te worden.

___________________________

Dag 6 Handelingen 17: 28

Of zoals ook enkele van uw dichters hebben gezegd: “Uit 
Hem komen ook wij voort.”
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We lopen er niet graag 
mee te koop. We zeggen 

vaak: doe maar  
gewoon, dan doe je al 
gek genoeg. Dat zit in 
onze cultuur. Je loopt 

niet te pronken met  
je gaven. 

Merk je wel eens dat je 
beter je tekortkomingen 
kunt benoemen dan je 
kwaliteiten? Terwijl je van 
andere broers en zussen 

wel kunt zeggen welke kwaliteiten ze 
hebben? “Ze heeft echt een bewogen 
hart voor anderen” of “Wat een fijne 
ouderling is die man, hij staat echt naast 
je”. Is dit nu valse bescheidenheid of zit 
er iets anders achter?

Laten we de Bijbel er eens bij pakken. In 
1 Kor. 12 vind je het bekende hoofdstuk 
over ‘vele gaven, één Geest’. Hier valt een 
aantal dingen op. Eén: Paulus schrijft niet 
over ‘speciale’ gemeenteleden, maar over 
iedere christen. Twee: Gods Geest deelt 
heel diverse kwaliteiten uit – die Hij aan 
iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals 
Hij wil (vs. 11). Drie: de gaven moeten 
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“Gods Geest deelt heel  
diverse kwaliteiten uit”
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worden ingezet voor de andere delen van het 
lichaam. 

Als we het voorgaande diep laten doordrin-
gen, betekent dit dat je hard aan het werk 
moet. Op zoek naar je gaven, van de Geest 
gekregen. Dat betekent ook luisteren naar 
wat andere over jouw gaven te zeggen 
hebben. Omdat een ander soms scherp ziet 
welke dat zijn. Neem dat dan aan, als van 
de Geest Zelf, die je attendeert op je unieke 
gaven. Want je hébt ze. (1 Kor. 12: 11)
Dus niet alleen de ambtsdragers, wijkcoör-
dinatoren, catecheten of clubleiders hebben 
speciale gaven van de Heilige Geest gekre-
gen. Nee, iedereen in de gemeente. Wees dus 
niet te bescheiden om te zeggen/denken dat 
jij die gaven hebt. Wanneer de Heilige Geest 
je gaven en kwaliteiten geeft, mag je deze 
toch niet ongebruikt laten liggen? Je doet er 
God en Zijn koninkrijk tekort mee, wanneer je 
jouw gaven niet gaat opzoeken en inzetten.

En je hebt je gaven niet voor jezelf. Een ap-
pelboom draagt z’n appels niet voor zichzelf, 
maar voor de mensen die langskomen en er 
van kunnen genieten. De appelboom zelf kan 
er niets mee, de genieters wel! Zij frissen er 
van op en worden erdoor gevoed. Op dezelf-
de manier gaan je gaven een bediening of 
taak in de kerk worden. Of in je woonwijk. Of 
nog verder.

Begin maar klein. Niemand kan naar de uni-
versiteit, zonder eerst de basisschool gedaan 
te hebben. Maar begin!!! Omdat de Heilige 
Geest het met jou en je gaven ziet zitten. Hij 
heeft met jou een plan, ook al zie je dat zelf 
(nog) niet. Bid dan om die helderheid: “Welke 
gaven hebt U mij gegeven om in te zetten?”

Jongeren zitten te springen om van vol-
wassenen geloofsverhalen te horen. “Hoe 
heeft God in uw leven gewerkt?” Vraag als 
volwassene dan ook aan de jeugd: “Mag ik 
mijn (geloofs)verhaal met je delen?” Jonge-
ren hebben eerlijke verhalen nodig. Om goed 
zicht te houden op de genade van God in het 
leven van ons allemaal. Ligt er hier misschien 
één van jouw gaven?

Dan mag je in de toekomst streven naar 
hogere gaven, groeien in je bediening (1 Kor. 
12: 31). Op weg naar de universiteit van de 
Geest! Verder lezend volgt hoofdstuk 13. Een 
fantastische ontdekking dat liefde de basis is 
van elke gave die je hebt. 

Petrus beschrijft het zo: ‘Heb elkaar vóór alles 
innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 
Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 
Laat ieder van u de gave die hij van God ge-
kregen heeft, gebruiken om de anderen daar-
mee te helpen, zoals het goede beheerders 
van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert 
u het woord, laat dan Gods woorden doork-
linken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat 
dan vanuit de kracht die God u geeft. Want 
zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus 
Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, 
voor eeuwig. Amen’ (1 Pet. 4: 8-11).

Gaven en 
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Voor de bespreking
▷   Lees eerst de algemene aanwijzingen 

op pagina 8.

Voorbereiding
De volgende opdracht moet van te voren 
uitgezet worden, liefst op de vorige bijeen-
komt. Iedereen krijgt een briefje met daarop 
de naam van één van de groepsleden en 
neemt dat mee naar huis. Voor de persoon op 
je briefje maak je een kaartje waarop je de ga-
ven/talenten schrijft die je van deze persoon 
weet. Dit kaartje pak je mooi in (kado papier, 
strikjes, etc.) en neem je mee naar de bespre-
king. Als je dit lastig vindt, bijvoorbeeld omdat 
je de persoon op het briefje niet zo goed kent, 
bidt dan om inzicht. Vraag eventueel anderen 
in zijn of haar omgeving.

Achtergrondinformatie
Ontdek je plekje. Elke gelovige is uniek en 
heeft van Christus unieke gaven en mogelijk-
heden gekregen. Als ieder die gaven inzet op 
de plek die God hem of haar in de gemeente 
geeft, dan ervaren we op die manier in de 
gemeente de kracht en de liefde van Christus 
Zelf, en dan zullen we als gemeente dat ook 
doorgeven naar de mensen om ons heen.

Een paar aandachtspunten zijn  
daarbij belangrijk:
a.  Let op het verschil tussen vruchten van 

de Geest (b.v. Gal. 5: 22) en gaven van de 
Geest (1 Kor. 12; Rom.12). De vruchten 
van de Geest zijn aan ieder gegeven en 
maken dat je op Jezus gaat lijken. De 
gaven van de Geest zijn voor ieder anders, 

en maken dat je iets laat zien van Jezus’ 
daden.

b.  Zie voor een opsomming van de gaven: 
Rom. 12: 6-8 (God geeft…), 1 Kor. 12: 8-10 
en 28-30 (de Geest geeft….), Ef. 4: 11-12 
(Christus geeft…) en 1 Pet. 4: 10-11.

c.  Er is overeenkomst en verschil tussen 
gaven van de Geest en natuurlijke talen-
ten. Natuurlijke talenten krijgt ieder mens, 
gaven van de Geest alleen de gelovige. 
Maar de Geest sluit daarbij wel aan bij het 
scheppingswerk van de Vader. Natuurlijke 
talenten worden namelijk gaven van de 
Geest als ze door Christus in jouw leven 
gebruikt worden om God, de gemeente en 
de mensheid te dienen.

d.  Hoe ontdek je je gaven en de plek waar 
God wil dat je ze inzet? Drie dingen spelen 
een rol:

▷   aardigheid (heb ik er plezier in dit te doen), 
▷  vaardigheid (kan ik het goed) 
▷   gelegenheid (word ik gevraagd, wat is 

nodig). 

Zoek daarin biddend je weg, en al doende 
ga je ontdekken welk plekje God jou in Zijn 
lichaam heeft toegedacht.

Programma
▷  Begin de avond met gebed.
▷   Suggesties voor een Bijbelgedeelte:  

1 Pet. 4: 10-11, Rom. 12: 1-8, 1 Kor. 12,  
1 Pet. 2: 1-10.

▷   Ieder denkt even na over het gedeelte en 
zoekt 1 punt dat hem/haar aanspreekt; 
uitwisselen en bespreken in tweetallen.  

▷   Geef elkaar de kado’s. Iedereen mag zijn/
haar pakje open maken en zijn gaven/ta-
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Dag 1 Ezechiël 37:7

Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen 
en zich aaneen voegden.

Je leven is doods. Zo bruut stelt de Bijbel het. Je bent eigenlijk een stapeltje botten. Het 
verandert pas, als de Heilige Geest komt.
Het lijkt soms anders. Wie niet gelooft kan ook een fris en fruitig leven hebben. Kerkmen-
sen kunnen bleek en verkrampt zijn. Maar Ezechiël houdt vol: pas door de Heilige Geest 
komt er weer vlees op je botten.
Hoe komt het, dat je dat zo weinig ziet? Omdat we de Heilige Geest wegdrukken. Dat we, 
als een bonsaiboompje, in een kleine pot blijven. Zodat we niet groeien. Soms zie je het 
wel, dat mensen echt gelukkiger worden als ze gaan geloven. Blos op de wangen. Maar 
bij anderen is het nog vooral een belofte, die pas ingelost wordt als ze in de hemel komen.

___________________________
Om te overdenken
Woont de Heilige Geest in jou? Waaraan merk je dat? Zou de Heilige Geest in je kunnen 
‘slapen’: Hij is er wel, maar je merkt het niet? 

___________________________
Gebed
Bid tot de Heilige Geest! Vraag Hem in je te wonen en je te bevrijden van een doods leven. 
___________________________

Dag 2 Efeziers 4: 3

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede 
de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

De Heilige Geest houdt van eenheid. Gisteren lazen we hoe Hij botten bij elkaar zoekt en 
in elkaar past tot er weer een compleet geraamte is; dan zoekt hij alle vleescellen op en 
stelt het lichaam weer samen. 
De Heilige Geest vindt het geweldig wanneer mensen van verschillende culturen elkaar 
vinden en begrijpen. Als er herkenning is. Daar zet Hij zich enorm voor in, om dat te berei-
ken, contact tussen mensen. Dat is ook de bedoeling van al die tongentaal op de eerste 
Pinksterdag. In talloze talen werd gesproken. Iedereen kon het begrijpen.
De kerk was er niet meer voor een klein clubje, maar voor iedereen. De vloek van Babel, 

lenten voorlezen.
▷   Bespreek met elkaar de stellingen 

(zie hieronder).
▷   Kort (kring)gebed: Dank God voor alle 

mooie gaven en talenten die jullie in elkaar 
hebben gekregen.

▷   De gaven en talenten krijgen we zodat we 
ze ook weer mogen inzetten voor God en 
voor elkaar. Het is goed om dit vanavond 
ook concreet te maken. Neem minimaal 
1 talent en maak daar een belofte van. 
Spreek deze naar elkaar toe uit. Bijv. Ik 
beloof hierbij dat ik …..... (noem talent) zal 
gaan gebruiken voor..........

Stellingen
a.  In de gemeente worden de gaven van 

jongeren nauwelijks serieus genomen
b.  Wat wij gaven van de Geest noemen, dat 

noemen mensen die niet geloven gewoon 
natuurlijke talenten of aangeboren aanleg.

c.  Gaven van de Geest kunnen alleen maar 
tot hun recht komen in kleine gemeentes 
of in miniwijken.

d.  Wij verwachten in onze gemeente veel te 
weinig van wat de Geest geven kan.

e.  God geeft gaven alleen wanneer je erom 
bidt.

f.  Het hangt van de kerkenraad af of de ga-
ven van de Geest in de gemeente tot hun 
recht komen.

g.  Je ziet in onze gemeente dat de Geest 
velerlei gaven geeft.

Je kunt deze stellingen op twee manieren 
bespreken (natuurlijk mag je nog andere 
bedenken):
1.  Iedereen maakt eerst duidelijk of hij/zij het 

eens of oneens is (aan twee kanten gaan 
staan of door een rode of groene kaart te 
laten zien). Daarna bespreek je de stelling, 
en daarna kijk je of er mensen van mening 
veranderd zijn.

2.  Iedereen noteert eerst zijn/haar mening: 
1 = helemaal eens; 2 = enigszins eens; 3 
= weet niet; 4= enigszins oneens; 5 = he-
lemaal oneens. Bij elke stelling laat je nu 
eerst de uitersten hun mening toelichten, 
daarna volgt de bespreking.

Gaven en 
bedieningen
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Dag 4 Johannes 14:26

Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jul-
lie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en 
alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Bij Pinksteren werd alles uitgewaaid. De Heilige Geest ging alles duidelijk maken. Mensen 
die star dachten leerden dieper door te denken. Denk maar aan Petrus tijdens zijn grote 
speech op de eerste Pinksterdag (Hand. 2:14-40). Opeens ziet hij het grote plan van God. 
Hoe alles al in het oude testament voorzegd was en nu eindelijk is uitgekomen.
Zo werkt de Heilige Geest ook in jou. ‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk’ staat 
er. Als je een helder inzicht krijgt over God, heeft daar de Geest aan meegeholpen. Je hebt 
je ramen opengezet en Hij heeft je fris gewaaid.

___________________________
Om te overdenken
Wat in je leven kun je duidelijk toeschrijven aan de Heilige Geest? En wat bij je gezinsle-
den? En wat bij een vriend?

___________________________
Gebed
Vraag de Heilige Geest om je inzicht in God schoon te waaien. Vraag belemmeringen 
die je hebt om God echt te leren kennen weg te nemen.

___________________________

Dag 5 1 Korintiërs 12:7

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van 
de gemeente.

Ooit er bij stil gestaan dat de Heilige Geest een persoonlijkheid is en een karakter heeft? 
Veel christenen denken bij de Geest aan een kracht. Maar Hij is een Persoon. Geen Iets, 
maar Iemand. Wat betekent dat? 
Dat betekent dat wij Hem niet kunnen gebruiken, als een handig iets. Gelukkig maar, het 
zou een mooi zooitje worden, want je zou aan jezelf overgeleverd zijn. Niet jij gebruikt 
Hem, maar Hij gebruikt jou. 
Hij is bepaald niet willoos. Hij is, zeg maar, ‘eigenwijs’, soms zelfs heel lastig. Dat betekent 
dat je niet zegt: ‘hoe krijg ik meer van de Geest?’, maar: ‘hoe krijgt de Geest meer van mij?’ 
Dat je geen controle hebt, maar open staat voor wat God allemaal voor je in petto heeft. 
Niet plannen, maar klaar staan voor verrassingen. 

dat mensen elkaar niet meer kunnen begrijpen, werd doorbroken.
___________________________

Om te overdenken
Is onze kerk echt voor iedereen? Gaan we met iedereen in gesprek, of hebben we onze 
mening al klaar? Staan we open voor andere culturen? 

___________________________
Gebed
Prijs de Heilige Geest dat Hij zich niet laat beperken, maar er is voor iedereen. Vraag 
Hem – concreet – je te helpen om eenheid te bereiken. 

___________________________

Dag 3 1 Korintiërs 12:17

Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan 
kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee 
zou het dan kunnen ruiken? 

De Heilige Geest houdt van veelkleurigheid. Hij vindt het geweldig dat de één een wipneus 
heeft en de ander een haakneus. Hij geniet ervan dat jij kroeshaar hebt en de ander rood 
haar. Hij vindt het heerlijk dat jij goed bent in wiskunde en de ander in talen. De Heilige 
Geest vindt jou mooi en wil graag in zo’n kleurige tempel wonen! De Heilige Geest houdt 
zelfs meer van variatie dan jij. Wij houden vaak meer van eenheidsworst. Wij zijn ‘oog’ en 
vinden dat alles ‘oog’ moet zijn, wij zijn ‘oor’ en alles moet ‘oor’ zijn. Maar God vindt dat 
iedereen nodig is, iedereen is belangrijk.

___________________________
Om te overdenken
Schrijf voor 10 willekeurige (!) gemeenteleden op waarom hij/zij echt nodig is in de kerk. 
Wat zou jij van die ander over God kunnen leren?

___________________________
Gebed
Prijs God dat niemand overbodig is en dat ieder een eigen plek heeft. Juist wat het 
meest overbodig lijkt, zal het meest essentieel blijken.

___________________________

Gaven en 
bedieningen
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Dag 7 Jesaja 44:3-5

Ik zal mijn Geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen 
over je telgen. Zij zullen ontkiemen tussen het gras, uitbot-
ten als wilgen langs het water. De een zal zeggen: ‘Ik hoor 
bij de HEER,’ de ander zal Jakobs naam gebruiken, een 
derde schrijft op zijn hand: ‘Van de HEER’….  

Als de Heilige Geest in jou meer plek krijgt en je Zijn aanwijzingen opvolgt ga je opbloeien. 
Dat merk je, dat voel je. Niet dat alles perfect is. Maar je merkt dat je minder bang, dat 
je rustiger bent. Dat je iets uitstraalt waar anderen weer van opbloeien. Je merkt dat je 
thuiskomt.
Let op, dit is besmettelijk! “Alles wat hem heimelijk beweegt, zal aan het licht komen en 
dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw mid-
den.’ “(1 Kor. 14:25)
Dat is zo leuk met de Heilige Geest: je praat met iemand in de kerk en je zegt opeens 
precies het goede. De ander staart je aan: ‘Hoe weet jij dat? Hoe...?’ Dit komt heel vaak 
voor bij evangelisatie, maar ook met jou als je met je broers en zussen praat over God. Bid 
er maar voor.

___________________________
Om te overdenken
Als je denkt aan ‘opbloeien’, waar verlang je dan concreet naar? 

___________________________
Gebed
Vraag de Heilige Geest om je in te geven precies het goede te zeggen tegen je broeder 
of zuster. Bid voor alle mensen dat ze het ware leven mogen ontdekken.

___________________________

___________________________
Om te overdenken
Wie is de ‘baas’ in jouw ‘huis’? Ben je dat zelf of is dat de Heilige Geest? Wie is de ‘baas’ in 
de kerk? Zijn wij dat of is dat de Heilige Geest? 

___________________________
Gebed
Vertel de Heilige Geest dat je graag de controle wil loslaten en open wilt staan voor wat 
Hij allemaal voor je in petto heeft. Geef Hem je leven.

___________________________

Dag 6 Handelingen 16:6-7

Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze 
door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in 
Asia te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwa-
men, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de 
Geest van Jezus hun niet toe.

Als je de Bijbel leest, zou je kunnen zeggen dat het karakter van de Geest meestal dienend 
is. Hij is dan onopvallend, hoeft geen aandacht, maar werkt stil door alles heen. Voor-
zichtig ‘waait’ Hij de gang van de geschiedenis in de goede richting, met een stil briesje. 
Maar soms, plotseling, is Hij zeer heftig! Als een tornado waait Hij alles overhoop. Dat kan 
ook in jouw leven gebeuren! Het zal de meesten niet dagelijks overkomen en het is ook 
geen bewijs van ‘of je wel goed zit’, maar laat ik je vertellen: het is geweldig en ontzettend 
prettig om op terug te kijken!

___________________________
Om te overdenken
Ken je de Heilige Geest als een ‘stille bries’? Als een ‘heftige tornado’?

___________________________
Gebed
Vraag de Heilige Geest om een scherp besef van hoe Hij met je bezig is. En dat je altijd 
voor Hem open blijft staan.

___________________________

Gaven en 
bedieningen
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“als je wilt groeien in  
geduld, heb je ook groei 
in liefde”

De vrucht van 
discipelschap

Thema 6:

Liefde, vreugde, vrede, 
geduld, vriendelijk-

heid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing. Negen 
woorden die samen een 

beeld geven van wat 
het betekent om een 

mooi mens te zijn!  
Allemaal prachtige  

eigenschappen. 
Maar: we kennen ons-

zelf ook wel een beetje. 
In elk van die eigen-
schappen voelen we 
onszelf nog zo vaak 

beginnelingen.  

Elk van die eigenschappen. Maar 
het is niet de bedoeling dat je 
er één eigenschap uitpikt en de 
rest kunt laten zitten. De vrucht 
van de Geest vormt één geheel. 

Er wordt ook niet gesproken over een 
meervoud: ‘vruchten’ van de Geest, maar 
over een enkelvoud. En we zullen het ook 
merken: als je wilt groeien in geduld, heb 
je ook groei in liefde, groei in zachtmoe-
digheid, groei in zelfbeheersing nodig. 
Daarom is het ook goed om die negen 
woorden te kennen, ze uit je hoofd te le-
ren en er niet maar een paar uit te pakken 
die het beste bij je passen. 

Over het leren kennen van deze negen ei-
genschappen leert Paulus ons in Galaten 
5 twee belangrijke dingen:

1.   Alleen de Geest van Jezus kan in mij 
deze eigenschappen doen laten groei-
en.. Wil ik een ‘mooier’ mens worden, 
dan geloof ik dat ik me moet richten 

De vrucht van 
discipelschap
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De vrucht van de Geest vormt één geheel: 
er wordt door Paulus gesproken in enkel-
voud. Dat laten we staan. Je kunt niet een 
paar vruchten uitzoeken die je bij jezelf vindt 
passen, en anderen laten liggen. Het is de 
negenvoudige vrucht die de Geest in je werkt. 

Tegelijk wordt onderkend dat karaktervor-
ming, gelijkvormig worden aan Christus 
meerdere aspecten heeft. Die ene vrucht is 
meervoudig. Dat geeft ook de mogelijkheid 
en de prikkel om onszelf te toetsen. Hoe ben 
je discipel van Jezus? Hoe ben je volgeling, 
in het meer en meer veranderd worden naar 
Zijn beeld? 

Dat zal niet in elk aspect (eigenschap) van 
ons karakter even sterk zijn. Met bepaalde as-
pecten zullen we misschien worstelen. Daar 
zullen we deze avond bij stilstaan. 

Liefde, vreugde, vrede, geduld,  
vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing

1.  Bespreek met elkaar hoe Jezus echt mens 
was (en is). Ga elke eigenschap bij langs 
en schets zo samen een prachtig beeld 
van hoe Jezus was en is, als mens.

2.  Denk aan de degene die links en rechts 
van jou zit. Schrijf  van beiden op in welke 
van de negen eigenschap(pen) je iets van 
het karakter van Jezus in hen ziet. 

3.  Zorg per deelnemer voor 9 uitgeknipte pa-
piertjes of kaartjes met daarop de negen 
verschillende eigenschappen. 

a)  Leg de uitgeknipte eigenschappen op 
volgorde. Bovenaan de eigenschap die 
je het meest bij jezelf aanwezig vindt, 
onderaan de eigenschap die je het minst 
bij jezelf aanwezig vindt. 

b)  Bespreek een eigenschap van jezelf waar-
voor je dankbaar bent en een eigenschap 
waarmee je worstelt. 

4. Breng de avond in gebed 

tot de mooiste mens die ooit geleefd heeft, 
de zoon van God: Jezus! 

2.  Dat het niet gaat om liefde of geduld die ik 
uit mijn tenen moet halen, die ik zelf moet 
creëren op eigen kracht, maar dat het gaat 
om de liefde en de vriendelijkheid en de 
zelfbeheersing van Jezus. Het is de vrucht 
van de Geest. Hoe meer ik me laat leiden 
door de Geest hoe meer het karakter van 
Jezus in mij zichtbaar wordt.

Méns zijn, écht menselijk zijn heeft alles 
te maken met liefdevol zijn, vrede kennen, 
geduldig zijn, zachtmoedig zijn. Het christelijk 
geloof gaat over mens zijn. Jezus is er het 
bewijs van: Hij werd echt méns, mens zoals 
God het heeft bedoeld. 

Eén van de claims van het christelijk geloof is 
dat hoe meer je met Jezus leeft, hoe men-
selijker je wordt. Je wordt steeds meer echt 
mens, mooi mens. Als het christendom altijd 
was zoals ze bedoeld was door Jezus, dan 
had de kerk een nog veel grotere bijdrage 
kunnen leveren aan de humaniteit van de 
menselijke samenleving. 

Christenen vergeten wel eens een beetje dat 
Jezus echt mens is geworden. Vaak wordt – 
in heden en verleden – de Goddelijke natuur 
van Christus benadrukt. En terecht. Zoals we 
zeggen dat Jezus echt mens was, was Hij 
ook echt God. Maar we mogen het zeggen: 
Jezus is de meest échte mens die ooit ge-
leefd heeft. Niemand was humaner dan hij. 

Op die mens mogen wij gaan lijken. Paulus 
schrijft in Romeinen 8:29: ‘Wie Hij al van 
tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van 
tevoren toe bestemd om het evenbeeld te 
worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene 
moest zijn van talloze broeders en zusters’. 
Onze bestemming, als mens, als geschapen 
mens, is dat we meer en meer gaan lijken op 
Jezus. Dat we zijn zoals Hij. 

We kunnen hierbij denken aan de toekomst, 
wanneer we de hemelse volmaaktheid mogen 
binnengaan. Dat is soms ook onze neiging, 
wanneer we ermee geconfronteerd worden 
hoe weerbarstig de praktijk soms is. Soms er-
varen we vooral de werking van ons vlees en 
zo weinig vrucht. Maar dat is niet wat Paulus 
bedoelt. In 2 Korintiërs 3:18 schrijft hij: ‘Wij 
allen die met onbedekt gezicht de luister van 
de Heer aanschouwen, zullen meer en meer 
door de Geest van de Heer naar de luister van 
dat beeld worden veranderd’. 

De Heilige Geest wil ons vandaag verande-
ren naar het beeld van Christus. Vandaag de 
vrucht geven van de gelijkvormigheid aan 
Jezus. Vandaag helpen om mens te worden. 
Echt mens.

De vrucht van 
discipelschap
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___________________________
Om te overdenken
Word bewust van je houding. Ben je vriendelijk in de omgang? Of ben je misschien nukkig, 
gesloten, defensief, ……? Overdenk de achtergrond van je houding. 

___________________________
Gebed
Bid tot de Heilige Geest, om doorwerking van Zijn vriendelijkheid in je. Vraag om hulp, 
om de achtergrond van je ‘onvriendelijkheid’ te ontdekken en weg te nemen.

___________________________

Dag 3 Galaten 5:18-23

Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet 
onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil 
allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandig-
heid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie 
en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en 
slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal 
de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze 
dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het konink-
rijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreug-
de en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar 
iets tegen heeft.

Het gaat om een vrucht: aantrekkelijk en heerlijk.  De vrucht van de Geest. Toch kan het 
heel gauw weer onze eigen vrucht worden, we willen de vrucht laten groeien door onze 
eigen inspanningen en kracht. En voor je het weet zit je weer onder de wet: de vrucht van 
de Geest kan alleen groeien als ik trouw naar de kerk ga, als ik me inzet voor mijn naaste, 
als ik ……Nee, het is de vrucht van de Geest. Geleid door de Geest mag ik in alle ontspan-
nenheid met Jezus wandelen en groeit de vrucht vanzelf.

___________________________
Om te overdenken
Wanneer wordt liefhebben, vrede bewaren enz. tot een wet? Wanneer is de uitwerking van 

Bijbelleesrooster

Dag 1 Filippenzen 2:6-8

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan 
God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestal-
te aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als 
mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoor-
zaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

Wanneer we het over de vrucht van de Geest hebben, dan hebben we het over karaktervor-
ming. Een thema dat voor ons allemaal belangrijk is. Iets waar we alle dagen mee te maken 
hebben. Heel eenvoudig omdat we allemaal mensen zijn. Mensen die – over het algemeen – 
graag een mooi mens willen zijn: echt, authentiek, eerlijk, liefdevol, geduldig, bewogen, moedig.

___________________________
Om te overdenken
Een bekende uitspraak is ‘christen moet je doen’. Hier zeggen we: ‘christen is geen werk-
woord, christen bén je’. Hoe kijk je daar tegenaan? 

___________________________
Gebed
Dank Jezus voor wie Hij werd. Dat Hij Zijn gelijkheid aan God niet vasthield, maar werd 
zoals jij: mens, echt mens. En dat jij – in Hem – echt mens mag zijn. 

___________________________

Dag 2 Filippenzen 4:4-5

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees 
altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke 
mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar 
vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.

Iedereen wil graag een mooi mens zijn. Tegelijk worstelt elk mens daar ook mee. Er zijn 
momenten genoeg dat je helemaal niet zo liefdevol, zo vredelievend en zo zachtmoedig 
bent. Vrucht van discipelschap gaat over hoe je bent, hoe je omgaat met jezelf, hoe je 
omgaat met anderen, je collega’s, je vrienden, je kinderen, je ouders, je buren. Wie heeft er 
helemaal geen behoefte aan om een mooier mens te worden?

De vrucht van 
discipelschap

Thema 6:



Discipelschap 
2019 - 2020

Morgenster en  
Noorderlicht 64 65Discipelschap

2019 - 202064 Morgenster en 
Noorderlicht 65

Dag 5 1 Korintiërs 3:6-8

Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God 
heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie 
begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. 
Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden 
ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze 
zich hebben gegeven.

Bij de vrucht van de Geest kun je spreken over de God-factor en de mens-factor. De 
God-factor houdt in dat de vrucht uiteindelijk echt een geschenk van God is, dat het de 
Geest is die de vrucht laat groeien in je leven. Maar de mens-factor is dat je je bewust 
richt op die vrucht, dat je belemmeringen wegneemt, dat je onkruid weghaalt, dat je op tijd 
water geeft, dat je ruimte geeft en zorgt dat er voldoende licht is.

___________________________
Om te overdenken
Wat doe jij om de vrucht van de Geest te laten groeien? Probeer voor jezelf eens helder 
te omschrijven wat jouw rol (mens-factor) is met betrekking tot de groei van geestelijke 
vrucht in je leven.

___________________________
Gebed
Bid om verdergaande helderheid over jouw rol, jouw ‘mens-factor’.

 ___________________________

liefde, vreugde enz. in jouw leven iets van de Geest, en wanneer is het iets van jezelf?  
___________________________

Gebed
Heilige Geest, geef mij onderscheid tussen wat van U is en wat van mij is. Help mij ont-
dekken hoe ik mij openstel voor de uitwerking van Uw vrucht in mijn leven.

___________________________

Dag 4 Johannes 15:4-5 

Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de 
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kun-
nen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in 
Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.

We moeten niet vergeten dat het gaat over de vrúcht van de Geest. Een vrucht heeft tijd 
nodig om te groeien. De ontwikkeling van een vrucht is onderworpen aan natuurwetten. 
Wij kunnen geen vrucht laten groeien. God geeft groei. Dus we worden direct al door het 
gebruik van het woord vrucht in de armen van God gedreven: Hij geeft de groei. We mo-
gen het láten gebeuren. 

___________________________
Om te overdenken
Groeit in jou ook de vrucht van de Geest? 

___________________________
Gebed
Dank God voor wat er groeit in jou, en bid om nieuwe groei.

___________________________
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Jezus kwam naar de 
aarde met een Missie: 

“Ik ben gekomen om 
zondaars aan te spo-

ren een nieuw leven te 
beginnen” (Luc. 5:32), 
en: “De Mensenzoon is 
gekomen om te zoeken 

en te redden wat verlo-
ren was” (Luc. 19:10). 

Daarvoor zou Jezus 
Zijn leven geven, afleg-

gen aan het kruis, en 
werd Hij opgewekt uit 

de dood. 

Je kunt de gedachte hebben dat 
het uitvoeren van deze Missie 
voor Jezus – tot aan het kruis 
– één grote, lange lijdensweg 
was. Zegt bijvoorbeeld Jesaja 

niet dat ‘Hij werd veracht en door men-
sen gemeden, lijden kende en met ziekte 
vertrouwd was’? Deze gedachte is juist, 
en moeten we ook laten staan. Maar als 
we denken dat het lijden van Jezus het 
enige of belangrijkste aspect was van zijn 
Missie dan denken we eenzijdig. 

Want Jezus Zelf spreekt over de vreugde 
die in Hem was. In Johannes 15:11 zegt 
Hij: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader 
mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 
je blijft in mijn liefde als je je aan mijn 
geboden houdt, zoals ik me ook aan de 
geboden van mijn Vader gehouden heb 
en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie 
om je mijn vreugde te geven, dan zal je 
vreugde volkomen zijn”. 
In Johannes 17:13 bidt Jezus: “Vader, nu 

Discipelschap
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“Ik heb jullie liefgehad, 
zoals de Vader mij  
heeft liefgehad.”Vreugde
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1.  Sta stil bij de themadienst. Maak een 
rondje en vertel elkaar wat je is bijgeble-
ven, wat je heeft geraakt, wat je is opge-
vallen of wat je hebt geleerd. 

2.  Maak deze zin af, en schrijf het woord 
dat je kiest op een briefje. Het volgen van 
Jezus is voor mij ……….

▷  Een verplichting 
▷  Moeilijk
▷  Een gewoonte
▷  Ingewikkeld 
▷  Een last    
▷  Een uitdaging
▷  Vreugde    
▷  Mijn passie
▷  ……. (een ander woord dat beter bij je past)

Maak een rondje. Noem het woord dat je hebt 
gekozen en vertel eerlijk aan elkaar de achter-
grond daarvan. 

3.  Hieronder is een hart afgebeeld. In dat 
hart staan de vier aspecten genoemd 
van de vreugde die in Jezus was. 

Teken op een groot papier dit hart met de 
dezelfde tekst. Zorg voor een blokje post it’s 
(geeltjes) of andere kleine papiertjes. Deze 
zijn nodig voor de behandeling van de eerste 
vraag hieronder.  

a)  Met welk aspect voel jij je het meest ver-
trouwd? Nummer de geeltjes/papiertjes 
van 1 – 4 (1 = meest, 4 = minst). 

Bespreek samen de uitkomsten

b)  In welk aspect van discipelschap zou jij 
willen groeien? Kun je uitleggen waarom? 

c)  Wat is er concreet voor nodig om vervuld 
te worden van de vreugde die Jezus ook 
kende? Welke stappen wil je nemen? 

 

kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog 
in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van 
Mijn vreugde”. Dit is heel bijzonder en verras-
send. Aan de vooravond van de grootste be-
proeving die Jezus zou ondergaan, waarvan 
we weten dat dodelijke angst Hem aangreep, 
bidt Jezus om de vervulling van Zijn vreugde 
voor Zijn discipelen. En voor de vervulling van 
Zijn vreugde voor ons, vandaag (vs. 20).  

Wat is dat voor vreugde, waarvan Jezus ver-
vuld was? Er zijn vier aspecten te noemen: 
Het eerste is de liefde van de Vader voor 
Jezus. God sprak, toen Hij werd gedoopt: “Dit 
is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde”. 
Hier is identiteit de bron van vreugde.

Het tweede is vreugde door gehoorzaamheid. 
Jezus noemde het doen van de wil van Zijn 
Vader zijn ‘voedsel’. Over Zijn komst in de 
wereld zei Jezus: ‘Ik ben gekomen om uw wil 
te doen’ (Hebr. 10:9). Hier is gehoorzaamheid 
de bron van vreugde. 

Jezus was ook volkomen toegewijd aan de 
missie van Zijn Vader. Dat is het derde. Jezus 
kwam op aarde om een verloren mensheid te 
redden. Te redden van de dood naar het leven. 
Hij wist dat die missie Hem zou brengen 
aan het kruis. Maar die wetenschap nam de 
vreugde over zijn missie niet weg.  
In Hebreeën 12:2 lezen we: ‘Denkend aan de 

vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet 
Hij zich niet afschrikken door de schande van 
het kruis’. Hier is toewijding aan zijn levens-
missie de bron van vreugde. 

Het vierde is de geborgenheid, de intimiteit 
met zijn Vader. Gehoorzaamheid en toe-
wijding aan zijn Vader zouden Jezus lijden 
brengen. Afwijzing, onbegrip en tegenstand. 
De enige manier waarop Hij dit kon dragen 
was het ‘blijven in de Liefde van zijn Vader’. 
Dat blijven was iets actiefs. Het zoeken van 
intimiteit met de Vader en daarin zijn hart, zijn 
leven voor Hem openen. 

Misschien missen we bij onszelf vreugde of 
passie. Vinden we ons geloof vlak of plicht-
matig. Zijn we in verwarring of sceptisch over 
andere christenen die iets hebben wat we zelf 
lijken te missen.  

Weet dit: Jezus bad om discipelschap dat ver-
vuld is van de vreugde die Hij Zelf ook had. Hij 
kende die vreugde en wilde die vreugde ook 
het leven van zijn discipelen zou kenmerken 
en doortrekken. Daarom is het belangrijk om 
te (blijven) overdenken wat het geheim is van 
die vreugde. 

Vreugde
Thema 7:
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Dag 2 Psalm 16:9-11

9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn 
lichaam voelt zich veilig en beschut. 10 U levert mij niet 
over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf 
niet zien. 11 U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige 
vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan 
uw zijde.

Vreugde is een bijzonder woord. Je kunt lol, plezier of gein beleven aan allerlei dingen, 
ook aan zondige dingen. Je kunt zeggen: “Het was niet goed, maar wel heel leuk”. Maar je 
zegt niet dat je aan zondige dingen vreugde beleeft. Vreugde is verbonden met léven. Wie 
Christus niet wil kennen is op weg naar het dodenrijk, ook al is er nog zoveel plezier. Wie 
Hem volgt is op weg naar het Koninklijk, ook al is er moeite en tegenslag. 

___________________________
Om te overdenken
Herken je het onderscheid tussen plezier en vreugde? Welke dingen in je leven van van-
daag zetten je op een dood spoor? En welke dingen zetten je op het pad naar het léven? 

___________________________
Gebed
Heer, dank U dat ik bij U veilig en beschut ben. Dat ik in Uw nabijheid het léven mag ken-
nen: overvloedige vreugde. Dat ik mag zeggen: aan Uw zijde heb ik een lieflijke plek. 

___________________________

Bijbelleesrooster 

Dag 1 Psalm 1:1-2

1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan 
tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en 
zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

‘Voor elke stemming een psalm’ zou je kunnen zeggen. De psalmen leiden ons inderdaad 
in elke mogelijke gemoedstoestand. Mooi dat ‘vreugde’ de emotie is waarmee de 150 
psalmen worden ingeleid. Vreugde, verbonden met de wet van God. Vreugde, verbonden 
met het zoeken naar de essentie van Gods wet. Dat brengt je bij degene die als Enige de 
essentie van Gods wet droeg en vervulde. Jezus, onze VreugdeBron. 

___________________________
Om te overdenken
Laat het niet gebeuren dat allerlei emoties en ervaringen je op afstand brengen van Gods 
wet. Want het brengt je op afstand van Jezus. Hoe sta je tegenover Gods wet en de 
essentie van Gods wet? 

___________________________
Gebed
Heer, ik wil vreugde kennen in Uw wet. Ik belijd dat dit niet altijd zo is. Soms ben ik afke-
rig van Uw wet. Maar ik wil deel hebben aan Jezus, die Uw wet volmaakt vervulde. Ik wil 
leren gehoorzaam te zijn. 

___________________________

Vreugde
Thema 7:



Discipelschap 
2019 - 2020

Morgenster en  
Noorderlicht 72 73Discipelschap

2019 - 202072 Morgenster en 
Noorderlicht 73

___________________________
Om te overdenken
Wat is het geheim van wat iemand als Corrie ten Boom beleefde? Waardoor kon zij in 
haar situatie zo sterk de tegenwoordigheid van Jezus ervaren? Wat kun jij daarvan leren? 
___________________________
Gebed 
Dank U Heer, dat ik nooit aan mezelf word overgelaten, omdat U altijd bij mij bent. Wat 
ben ik een bevoorrecht mens!

___________________________

Dag 5 2 Korintiërs 12:10

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in 
mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellen-
de. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Paulus verbindt hier vreugde met zwakheid. En dan noemt hij een aantal dingen die we 
liever allemaal uit de weg gaan. Wie zit er te wachten op beledigingen, nood, vervolging? 
Een concentratiekamp? Paulus prijst hier de ellende niet aan. Maar wel zegt hij: Jezus 
volgen in moeilijke omstandigheden is alleen mogelijk als je je eigen zwakheid onder ogen 
ziet en je je echt openstelt voor Zijn kracht en nabijheid. 

___________________________
Om te overdenken
Wat is jouw ervaring met dit bekende principe van Paulus: omdat Christus je kracht geeft, 
schep je vreugde in je zwakheid. 

___________________________
Gebed
Bid God om inzicht in dit principe. Vraag hem om je zwakheid onder ogen te zien. Vraag 
Christus om kracht in jouw zwakheid, zodat je vreugde in Zijn kracht mag gaan ervaren.

___________________________

Dag 3 Kronieken 16:7-10

7 Op die dag droeg David Asaf en zijn verwanten op voort-
aan als volgt de lof van de HEER te zingen: 8 ‘Loof de 
HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder 
de volken, 9 zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn 
wonderen, 10 beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van 
hart, u die de HEER zoekt.

In Hebreeën 11:6 staat dat God een beloner is voor wie Hem zoekt. Een belangrijk aspect 
van die beloning is blijdschap. In de Bijbel zoeken wat Gods plan is – in verleden, heden 
en toekomst – maakt blij. Het maakt je verwonderd over wie God is. En wanneer je daar-
over gaat spreken en zingen gaat je hart ervaren dat je er deel van uitmaakt. Gods plan 
beweegt zich niet langs jou heen, maar je wordt erbij betrokken. Door Hem. Daarom: zoek 
de Heer, en je ervaart vreugde in je hart.

___________________________
Om te overdenken
Als je God niet zoekt, zul je Zijn vreugde missen. Onderzoek eerlijk bij jezelf of je Hem 
zoekt en of je betrokken bent op Zijn daden. Onderzoek je hart, of je de vreugde over Zijn 
daden kent.

___________________________
Gebed
Breng alles wat er in je hart omgaat in gebed bij God. Dank God als je vreugde in Hem 
ervaart. Vraag om bekrachtiging van die vreugde. Belijd het wanneer je die vreugde niet 
(meer) kent. Spreek verlangen uit om Hem te zoeken. 

___________________________

Dag 4 Matteüs 28:20b 

En houd dit voor ogen: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld.’

De bekende verzetsstrijdster en evangeliste Corrie ten Boom schreef tijdens haar eenza-
me opsluiting in het concentratiekamp vele brieven. In één daarvan schreef ze: ‘Ik verlang 
naar de vrijheid, maar ik hoop het heerlijke besef van de tegenwoordigheid van Jezus – 
dat ik nu ervaar – niet te verliezen’. Er gaat niets boven het ervaren van de tegenwoordig-
heid van Jezus. Hij heeft Zelf beloofd dat Hij bij ons zal zijn. 

Vreugde
Thema 7:
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Dag 7 Judas 24

De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te be-
hoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor 
zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus 
Christus, onze Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, 
de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in 
alle eeuwigheid. Amen.

Jouw redding is door Jezus Christus. Door Hem behoor je niet langer tot het rijk van 
satan. Door Christus mag je delen in de grootheid en de pracht van het Koninkrijk van 
God. Misschien is je weg op aarde een weg met moeilijkheden en tegenslagen. Wellicht 
is Jezus volgen een kwestie van vallen en opstaan. Maar God heeft macht om je Thuis te 
brengen, op de goede tijd. Dan zul je juichend voor Zijn troon staan. 

___________________________
Om te overdenken
Zie je uit naar dat moment, dat je God juichend zult ontmoeten? 

___________________________
Gebed
Bid om volharding in het volgen van Christus. Bid om de vreugde van het vooruitzien 
naar het moment dat je Hem zult ontmoeten.

___________________________
 

Dag 6 Lukas 6:22-23a

22 Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille 
van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen 
en je naam door het slijk halen. 23 Wees verheugd als die 
dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen 
rijkelijk beloond worden in de hemel.

Je kunt opzien tegen het moment waarop je jezelf laat kennen als christen. Je kunt het 
gevoel hebben dat je op slag anders wordt bekeken. Wie zegt dat hij religie heeft losge-
laten, kan op waardering rekenen. Wie zegt Christus te kennen als ‘de weg, de waarheid 
en het leven’ kan worden gezien als een ‘primitieveling’. Jezus zegt hier: “Spring op van 
blijdschap als je dat overkomt”. 

___________________________
Om te overdenken
Jezus zegt ook: “Wees blij als die dag komt”. Heb je zo’n dag gekend? Wat deed dat met 
je? Zie je uit naar die dag? 

___________________________
Gebed
Bid God om gelegenheden om van Hem te getuigen. Bid om ‘die dag’. Bid erom dat je 
getuigenis over Jezus je vreugde mag geven. Bid voor mensen die Jezus niet kennen of 
Hem (nog) niet kunnen aannemen. 

___________________________

Vreugde
Thema 7:
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In de sport gaat het 
vaak om scoren.  

Sporters zijn dan ook 
zeer doelgericht. In de 
Bijbel wordt sport als 

voorbeeld gebruikt om 
ons iets te leren over 

leven met God.  
Zoals bijvoorbeeld in  

1 Korintiërs 9: 26: 
‘Daarom ren ik niet als 

iemand die geen doel 
heeft’. 

Ademt het spreken over doelen 
en doelgerichtheid geen sfeer 
van zelfwerkzaamheid, maak-
baarheid en activisme? Dat 
kan natuurlijk, maar het is heel 

Bijbels om over doelen te spreken: ‘Alles 
heeft in Hem zijn doel’ (Rom. 11: 36, zie 
ook Fil. 3: 12-14, Joh. 19: 30 en 17: 4)

Waar is ons leven op gericht? Waar leef ik 
voor? De antwoorden kunnen ver uiteen-
lopen: carrière maken, een nieuw huis, 
aardig gevonden worden, geld verdienen, 
wraak nemen, oud worden, gezond blijven, 
er mooi uitzien. Ook is het mogelijk om te 
zeggen: ‘’Het leven is zinloos. Er is geen 
richting in te ontdekken. Het loopt uitein-
delijk dood”. Op de vraag waarvoor God 

ons gemaakt heeft, vinden we alleen in zijn 
openbaring antwoord. ‘Ik heb u gescha-
pen tot mijn eer’ (Jes. 43: 7). De God die 
ons gemaakt heeft, is de God die van ons 
houdt: ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 

Discipelschap
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“Jij bent zo kostbaar in 
Mijn ogen, zo waardevol, 
en Ik houd zo veel van je”

Leven 
tot Gods 
eer

Thema 8:

Leven tot  
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Voor de bespreking
▷   Lees eerst de algemene aanwijzingen 

op pagina 8.

We hebben aan de hand van acht thema’s 
ingezoomd op wat het betekent een discipel 
van Jezus te zijn. We hebben ons gericht op 
10 verschillende aspecten van discipelschap 
op vele, verschillende manieren. Tijdens dit 
laatste thema willen we ons richten op God, 
onze Vader, die alle eer toekomt. Het gaat 
niet om ons, het gaat om Hem! 

We willen deze avond vullen met de eer die 
God toekomt. Het mooie is, dat God ons in 
de gelegenheid stelt om aan die eer elk op 
onze eigen wijze invulling te geven. 

Gebruik deze avond om God te eren en te 
prijzen. Bewijs Christus eer op een manier 
die past bij jouw gaven en jouw omstandig-
heden (muziek, presentatie, gedicht, voor-
werp enz. enz.). 

Ieder levert  zo een bijdrage aan deze afslui-
tende avond. 

Gebed
Breng deze avond in gebed. Bid om nieuwe 
geestelijke groei in je eigen leven en dat van 
de gemeente. Dank God voor zijn glorie en 
voor het feit dat Hij van ons houdt en ons 
geschapen heeft. Bid om meer zicht op 
de belangrijkheid van Gods glorie in Jezus 
Christus.

zo waardevol, en Ik houd zo veel van je’ (Jes. 
43: 4). Het gaat om de God die ons liefheeft!

Heel onze maatschappij schreeuwt het uit: 
‘Het gaat om jou! Jij bent belangrijk’! In de 
samenleving van na de zondeval bloeien 
egocentrisme en individualisme. Door de 
zondeval (Gen. 3) zijn we niet langer in staat 
om aan Gods doel te beantwoorden. Zonde 
is: Je doel missen. Daarom is er in mensen-
levens een Copernicaanse wending nodig. 
Copernicus (1473-1543) tikte in de zestiende 
eeuw de mensheid op de schouder: ‘Niet de 
aarde is het middelpunt, maar de zon!’ Dat 
werd hem niet door iedereen in dank afgeno-
men. Sinds Copernicus hebben we niet langer 
een geocentrisch maar een heliocentrisch 
wereldbeeld. 

Nu moeten wij ontdekken – als mensen die 
God nog niet kennen, maar ook als kerk-
mensen – dat het niet om ons gaat, maar 
om God. Van egocentrisch moeten we leren 
theocentrisch te denken en te geloven. Zoals 
Copernicus zei: ‘zie de zon; dat is het middel-
punt’, zo zegt God: ‘Zie mijn Zoon; Hij is het 
Middelpunt’.

Het ene doel is God eren, dat is: Soli Deo 
Gloria. Dat kan een uitgesleten gedachte zijn 
geworden, een vanzelfsprekendheid. Maar 

aan God eren is niets vanzelfsprekends; dat 
zou een onderschatten van de macht van de 
zonde zijn. Wij zijn geroepen om God te eren
•  In Christus 

(God heeft Hem centraal gesteld)
•  Door de Geest (Hij maakt ons gewillig en 

bereid)
•  Uit genade (onze eer aan God is geen 

verdienste)

Het is belangrijk om de centrale plaats van 
Jezus Christus een gezicht te geven in ons 
denken over doelgericht leven tot Gods eer. 
Wij eren God door:
1.  Hem in Christus lief te hebben 

(aanbidding); 
2.  In Christus verbonden met elkaar te  

leven (gemeenschap);
3.  Te groeien in gelijkvormigheid aan  

Christus (discipelschap);
4.  De gaven van Christus’ Geest te  

gebruiken (bediening);
5.  Christus voor te stellen aan de  

mensen (evangelisatie).

Niet elk van deze middelen zal in ieder chris-
tenleven even sterk aanwezig zijn, want we 
hebben verschillende talenten en karakters. 
Maar in de gemeente als het lichaam van 
Christus zijn we geroepen om te streven naar 
evenwichtige aandacht voor alle vijf gebieden. 
 

Leven tot  
Gods eer
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te bevatten, maar ze is door en door betrouwbaar. We zijn geschapen als een bijzonder 
object van Gods liefde! God heeft ons gemaakt zodat Hij van ons kan houden. Dat is een 
waarheid waarop we ons leven kunnen bouwen. 

___________________________
Om te overdenken
Ik besta niet toevallig. Welke aspecten van mijn achtergrond, mijn persoonlijkheid en mijn 
uiterlijk vind ik moeilijk te accepteren, wetende dat God mij op een unieke manier heeft 
geschapen?

___________________________
Gebed
Hemelse Vader, dank U wel dat U ons heeft geschapen! Dank U wel voor Uw oneindige 
liefde.

___________________________

Dag 3 Jesaja 26:3

De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie  
op U vertrouwt.

Welke drijvende kracht gaat er achter jóuw leven schuil? Er zijn vele omstandigheden, 
waarden, normen en emoties die de drijvende kracht achter ons leven kunnen zijn. Veel 
mensen worden gedreven door schuldgevoelens, herinneringen, het verleden, wrok, angst,  
behoefte aan bevestiging of materialisme. Maar ze leiden allemaal tot dezelfde uitzicht-
loze situatie: ongebruikte mogelijkheden, onnodige spanningen en een onvervuld leven. 
Leer te ontdekken welke doelen God met jouw leven heeft. Wanneer je weet wat je doel 
is, dan krijgt je leven betekenis, het vereenvoudigt je leven, het geeft je leven richting en 
vormt de motivatie van je leven en bereidt je voor op de eeuwigheid. 

___________________________
Om te overdenken
De weg die tot vrede leidt, is leven met een doel. Wat zouden vrienden of familieleden 
antwoorden als ik ze zou vragen wat de drijvende kracht van mijn leven is? Waardoor wil 
ik mijn leven gedreven laten worden?

___________________________
Gebed
Grote God, vergeef ons op onszelf gerichte mensen. Uw genade geeft ons troost. Leer 
ons de weg naar vrede te vinden en te behouden. 

___________________________

Bijbelleesrooster 

Dag 1 Kolossenzen 1: 16

In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, 
het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten 
en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Het leven van elk levend wezen is in de hand van God. Het gaat er in het leven om dat wij 
ons door God voor Zijn doelen laten gebruiken, en niet dat we God gebruiken om onze 
eigen doelen te verwezenlijken. God is niet slechts het uitgangspunt van ons leven - ons 
leven komt uit Hem voort! Om het doel van ons leven te kunnen ontdekken, moeten we 
ons tot Gods Woord wenden en niet tot de wijsheid van de wereld. 

___________________________
Om te overdenken
Het gaat niet om mij. Hoe kan ik mijzelf er, ondanks alle reclame en advertenties waar-
mee ik word bestookt, aan herinneren dat het er in het leven uiteindelijk om gaat dat ik 
voor God leef, en niet voor mijzelf?

___________________________
Gebed
Leer ons om U op de eerste plaats te zetten in ons leven. Leer ons te ontdekken wat U van 
ons vraagt. Vader, dank U wel dat wij ons geborgen mogen weten in Uw hand.

___________________________

Dag 2 Jesaja 44:2 

Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moe-
derschoot gevormd, en die je terzijde staat: wees niet bang, 
mijn dienaar Jakob, Jesurun, die Ik heb uitgekozen.

Lang voordat we door onze ouders werden verwekt, had God ons al bedacht. Hij is de 
eerste die over ons heeft nagedacht. Wij zijn geen toeval. God wilde ons scheppen! Psalm 
138:8 zegt: ‘De Here zal het doel dat Hij met mij heeft, verwezenlijken’. God bepaalde onze 
geboortedag en hoe lang we zullen leven. God bepaalde ook waar we ter wereld kwamen. 
Hij heeft alles tot in detail voor Zijn doel gepland. Hij schiep ons met een plan. God dacht 
al aan ons voordat Hij de aarde maakte. Waarom? Waarom deed Hij de moeite om een 
universum voor ons te scheppen? Omdat Hij een God van liefde is. Deze liefde is moeilijk 
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schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt?’ (1 Kor. 4: 7). Wanneer ons leven op 
aarde eindigt, zullen we worden ‘geëvalueerd’. Je zult worden beloond op grond van de 
manier waarop je bent omgegaan met wat God je heeft toevertrouwd. Hoe meer God ons 
geeft, des te meer verantwoordelijkheid verwacht Hij van ons.  

___________________________
Om te overdenken
Wat is me onlangs overkomen waarvan ik me nu realiseer: dat was een beproeving van 
God? Welke belangrijke zaken heeft God mij toevertrouwd?

___________________________
Gebed
Onze Vader in de hemel. Dank U wel voor alles wat U ons geeft. Wees ons nabij en geef 
kracht om te dragen als het leven ons zwaar is. 

___________________________

Dag 6  2 Korintiërs 4: 18 

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de on-
zichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de  
onzichtbare eeuwig.

Het leven op aarde is tijdelijk. Onze identiteit ligt verankerd in de eeuwigheid, de hemel is 
ons vaderland. Wanneer we dit tot ons laten doordringen, zullen we ons niet langer druk 
maken om het verwerven van zoveel mogelijk bezit. Met alle luxe van tegenwoordig ver-
geten we gemakkelijk dat het in het leven niet gaat om het najagen van geluk. We zullen 
hier nooit volledige voldoening ervaren, omdat we gemaakt zijn voor méér. We zullen hier 
gelukkige momenten hebben, maar die vallen in het niet vergeleken bij wat God voor ons 
in petto heeft.  

___________________________
Om te overdenken
Deze wereld is niet mijn thuis. In welk opzicht zou het besef dat het leven op aarde slechts 
een tijdelijke opdracht is, ertoe moeten leiden dat ik anders ga leven?

___________________________
Gebed
‘Heer, laat mij beseffen hoe kort mijn leven is, hoe eindig ik ben, hoe vergankelijk.  
Doordring mij daarvan.’ (Psalm 39: 5 GNB)

___________________________

 

Dag 4 1 Johannes 2:17 

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods 
wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Dit leven is een voorbereiding op het volgende leven. Wij zijn gemaakt voor de eeuwig-
heid. De Bijbel zegt dat God de eeuwigheid in het hart van de mens heeft geplant  
(Pred. 3: 11). Van nature verlangen we er naar onsterfelijk te zijn. Dat komt doordat God 
ons, naar Zijn beeld, heeft gemaakt om voor eeuwig te leven. Ons aardse lichaam is niet 
meer dan een tijdelijke verblijfplaats van onze geest. ‘Wij weten dat wanneer onze aardse 
tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: 
een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel’ (2 Kor. 5: 1).

___________________________
Om te overdenken
Het leven houdt méér in dan het hier en nu. Waar zou ik, gezien het feit dat ik ben ge-
maakt om eeuwig te bestaan, vandaag nog mee moeten ophouden, en waar zou ik 
vandaag nog mee moeten beginnen?

___________________________
Gebed
Vader dank U wel voor de toekomst die ons te wachten staat. Enkel en alleen uit genade 
mogen wij deel uit maken van Uw koninkrijk.

___________________________

Dag 5 Lucas 16:10 

Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als 
het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook 
oneerlijk als het om veel gaat.

Ieder krijgt te maken met beproeving, zoals belangrijke veranderingen, uitgestelde toezeg-
gingen, onoplosbare problemen, onbeantwoorde gebeden, onterechte kritiek of zinloze 
tegenslagen en ellende. Maar elk voorval heeft waarde voor de ontwikkeling van ons ka-
rakter. 1 Korintiërs 10: 13: ‘U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen 
te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: 
hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.’ Lees ook eens 
Jacobus 1: 12. 
Alles waarvan we op aarde genieten moeten we behandelen als door God toevertrouwd. 
‘Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom 

Leven tot  
Gods eer

Thema 8:



Discipelschap 
2019 - 2020

Morgenster en  
Noorderlicht 84 85Discipelschap

2019 - 202084

Dag 7 Romeinen 11: 36 

Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen,  
alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in  
eeuwigheid. Amen.

Het gaat om Hem. Het doel van alles is om Gods heerlijkheid te laten zien. Alles 
bestaat om die reden, ook wij. God heeft alles gemaakt voor zijn heerlijkheid. Die 
heerlijkheid is zichtbaar in alles. ´De hemelen vertellen Gods eer’ (Ps. 19: 1 SV). Hoe 
kunnen wij God eer brengen? Jezus zegt tot de Vader: ‘Ik heb op aarde uw grootheid 
getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt’ (Joh. 17: 4). Wij eren 
God net zo. We brengen God eer door Hem te aanbidden, door andere gelovigen lief 
te hebben, door op Christus te gaan lijken, door anderen met onze gaven te dienen en 
door anderen over Hem te vertellen. 

___________________________ 
Om te overdenken
Het gaat allemaal om Hem. Hoe kan ik me in het dagelijks leven meer bewust worden van 
Gods heerlijkheid?

___________________________
Gebed
Jezus, ik geloof in U en ik neem U aan.

___________________________
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“Hij wil je innerlijk 
vernieuwen. Zodat 
we weer meer op 
Hem gaan lijken, 

naar wiens beeld we 
geschapen zijn.”

Alles is uit Hem  
ontstaan, alles is door 
Hem geschapen, alles 
heeft in Hem zijn doel. 
Hem komt de eer toe 

tot in eeuwigheid. 
Amen.



T
hem

aboek D
iscipelschap     -     D

e M
orgenster en N

oorderlicht Discipel-
schap

In 8 themaweken 
samen bezinnen op 
discipelschap

Themaboek

Met veel plezier bieden we u dit themaboekje aan. 
Discipelschap is core business van de kerk! De op-
dracht die de apostelen van Jezus bij zijn afscheid 
meekrijgen is: ´maak iedereen tot mijn discipelen´. 
Dat is de hoofdopdracht. We hopen het in het 
komende seizoen 2019-2020 als gemeentes van 
De Morgenster en Noorderlicht te gebruiken bij ons 
gezamenlijke jaarthema. 
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