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Woord vooraf
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
Spreuken 4:23
Waar is jouw hart op gericht?
Wordt jouw hart warm van en voor God? Brandt er vuur voor Hem?
Ik kan jaloers zijn op christenen die vol zijn van geloof. Die heel dicht bij God leven.
Christenen bij wie het dagelijks leven en het geestelijk leven voortdurend met elkaar
in contact zijn. Ik vind dat nog niet zo makkelijk. Er is zoveel dat mijn aandacht in
beslag neemt, waar mijn hart vol van wordt. En jouw hart? Waar word jij warm van?
Je hart wordt elke dag gevuld met van alles. Vaak onbewust. Onze dagen zijn vol
met school, werk, gezin, social media… Overal wordt iets van je verwacht.
Bovendien worden je verlangens de hele dag door aangesproken.
Loop je in de winkelstraat, dan zie je borden met aanbiedingen, die je willen verleiden om in die winkel iets te kopen. Reclames over de nieuwste smartphone, die
leuke merkschoenen, de nieuwe serie auto’s - ze spelen in op de belofte van
succes, status, geluk.
Het bord bij het terras belooft je een ijskoud biertje of wijntje - de belofte van
genieten, rust. Tijd voor ontspanning!
Websites met vakantiebestemmingen voor een lage prijs beloven je een uitweg uit
de sleur van je dagelijkse leven.
Whatsapp, Instagram, Snapchat, Facebook, LinkedIn - ze zorgen voor verbinding,
directe toegang tot anderen. Ze spelen in op onze diepe menselijke behoefte aan
contact, zelfbevestiging, gehoord en erkend worden.
We leven in een ‘cultuur van verlangen’1 , waarbij allerlei prikkels proberen onze
hartstocht te wekken. Als we gaan ‘shoppen’, betekent dat niet dat we doelbewust
naar een winkel gaan om iets te kopen. We willen rondlopen, ons laten prikkelen,
ons verlangen laten wekken. Dat is nog leuker dan het kopen zelf.

Interessant hierbij is de ontwikkeling die Bernd Wannenwetsch schetst, hoe in de afgelopen vijftig jaar
ons verlangen is aangesproken in reclames. 2
Reclames na de tweede wereldoorlog waren gefocust op de gebruikswaarde van producten. In een tijd
van schaarste konden deze producten je leven gemakkelijker maken. De nadruk lag op de materiële
waarde van het product. Je wilde gewoon een goede stofzuiger hebben.
Daarna vond een verschuiving plaats naar de betekenis achter het product. Je wilt niet alleen een product
kopen dat goed werkt, maar je wilt er ook anderen mee imponeren. Je wilt er succesvol door lijken, status
door krijgen, gezien worden. De nadruk kwam te liggen om de immateriële waarde van het product.
Met die stofzuiger kon je worden gezien - de buurvrouw 3 zou er jaloers op zijn.
In de afgelopen jaren vindt een verschuiving plaats van product naar merk. Het merk zelf wil een
verlangen wakker roepen.
In de reclame wordt in het klein een voorbeeld gegeven van een geslaagd of gelukkig leven, om dat te
verbinden aan een merk. Het gaat er niet meer om dat je verlangen wordt bevredigd door de aanschaf
van een enkel product, maar verlangen wordt een doel op zich. De aanschaf van een product is zo slechts
een tussenstop in het vervullen van je verlangen, niet het einddoel.
Wannenwetsch stelt: ‘als het verlangen naar zichzelf gaat verwijzen, wordt het de meest afgestompte
vorm van afgoderij - de verering van het zelf ’.4
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De hele dag wordt ons hart gevuld met indrukken, prikkels, reclame. Dat beïnvloedt
ons verlangen, waar ons hart vol van is. Waar gaat je hart naar uit?
In de gemeente van Christus worden hart en gedachten gericht naar boven. We
willen leren om vol te zijn van Hem. Maar hoe verhoudt het verlangen naar God zich
tot alle verlangens die dagelijks worden geprikkeld? Moet je een sterke scheiding
maken tussen kerk en wereld - de ‘hemelse verlangens’ najagen en de ‘aardse
verlangens’ minachten? Maar hoe zit het dan met het genieten van Gods schepping
en gaven? Van harte geloven staat toch niet gelijk aan somber leven?
God heeft de mens geschapen met verlangens. We zijn niet allereerst denkende
wezens, of ‘mensen met een overtuiging’, maar mensen die liefhebben5. Zo heeft
God ons gemaakt, naar zijn eigen beeld. Maar onze hartstocht moet wel worden
vernieuwd, getransformeerd, na de zondeval. Er moet een omkering van verlangen
plaatsvinden, een bekering van het hart. Om zo te verlangen zoals God het bedoelt.
Om Gods verlangen te leren kennen en onze verlangens daar op af te stemmen - je
kunt zelfs zeggen dat we Gods verlangen ons eigen moeten maken.
Dat vraagt niet om het weggooien van aardse dingen. Maar wel om het loskomen er
van.
Ons hart losmaken van wat voorbijgaat. En ons hart - ons bewustzijn - richten op
de Schepper van al het goede, de Vergever van al het kwade, de Omvormer van ons
hart.
We hebben een ander verlangen nodig, een verlangen dat niet op onszelf is gericht,
maar op een Ander, die ons diepste verlangen vervullen kan en wil.
Daarover gaat deze gemeenteschets.
Waar is mijn hart op gericht? Waar wil ik vol van zijn? Wat belemmert mij daarbij,
welke wegen wijst God? In het onderlinge gesprek mogen we elkaar helpen ons hart
te richten op God - om vanuit Hem te genieten van ons bestaan op aarde.

De Westminster Catechism opent met deze vraag en dit antwoord: What is the chief and
highest end of man? Man’s chief and highest end is to glorify God, and fully to enjoy Him
forever.

ds. Peter Hommes, maart 2017
Ds. Peter Hommes is van juni 2009 tot en met mei 2017 predikant geweest van GKv Leerdam. Vanaf 21
mei zal hij verbonden zijn aan GKv Leusden. Peter is 36 jaar, getrouwd met Marieke. Samen hebben zij drie
zoons.

Deze gemeenteschets is een uitgave van
de Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

April 2017
Alles uit deze uitgave mag vrij gekopieerd worden!
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Opzet van deze schets
Het onderwerp van deze schets is enorm breed. Het is niet de bedoeling om hier een complete visie voor gemeente-zijn uiteen te zetten. In deze schets wordt een aantal onderwerpen
naar voren gehaald rond het thema ‘op God gericht zijn’. De onderwerpen zijn ontleend aan
een jaarthema in GKv Leerdam waar themadiensten werden gecombineerd met
kringbesprekingen.
Deze gemeenteschets kan gebruikt worden binnen verenigingen, maar is ook geschikt om als
jaarthema te worden gebruikt. Ieder hoofdstuk kan in één maand worden behandeld binnen
kringen en/of verenigingen. Hierbij kan iedere groep zelf keuzes maken welke gedeelten van
de schets wel worden gebruikt, en welke niet.
Ieder hoofdstuk in deze gemeenteschets heeft eerst een algemene inleiding om je gedachten over het onderwerp op gang te brengen. Deze inleiding kan samen worden gelezen in de
kring of vereniging waar het onderwerp besproken wordt. Soms is hierbij een kader
opgenomen, waarin een stuk verdieping staat. Hart van ieder hoofdstuk is de ‘Ontmoeting rond het Woord’. Bij onze samenkomsten als christenen openen we Gods Woord - want
daaruit leren we God kennen, komt Christus naar ons toe, gaat de Geest in ons aan het werk.
Dat is volop ontmoeting: we ontmoeten God én elkaar. Daarom dat bij iedere ontmoeting ook
gelegenheid is om wel & wee met elkaar te delen. Zijn er dingen die je bezighouden en die je
wilt delen met de groep? Kan je ergens voor danken en bidden met elkaar aan het einde van
de ontmoeting?
Verder is hierbij een bijbelstudie voor alle leeftijden opgenomen, gevolgd door vragen
speciaal voor jongeren van 12-15 en jongeren 16+.
Af en toe wordt een link vermeld naar een filmpje. In de digitale versie van deze gemeenteschets kunnen de linkjes worden aangeklikt. Ook zijn ze te vinden via de website van
opkijken.nl.
Voor vragen over deze schets kan contact worden opgenomen met ds. Peter Hommes
via peter.hommes@gkv-leusden.nl.

Wie graag een meer systematische doordenking leest over de samenhang tussen verlangen en kerk zijn
in de 21e eeuw, verwijs ik graag naar het in 2016 verschenen boek van Jos Douma, Verlangen naar het
goede leven - samen lezen, samen delen, samen eten. Douma gaat in zijn boek in op de vraag hoe
gemeenten kunnen vormgeven aan ‘het goede leven’ in en door de ontmoeting met Jezus.
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1. Vol van het Koninkrijk

Inleiding
Zoek eerst het Koninkrijk van God… Op zondag ga je naar de kerk om je hart op God te richten.
Jezus wil Koning zijn in jouw leven. Hij regeert!
Maar in het leven van elke dag zijn er hele andere dingen die je bezighouden. Dan gaat het
om succesvol zijn op je werk, het managen van je tijd, zorgen dat je in je gezin alle afspraken
kunt plannen, gamen op je PlayStation, hangen met vriend(inn)en.
Je hebt te maken met de anderen in je klas, contact met je vrienden op je telefoon. En je
moet ook nog leren tussendoor - je bent blij als het weekend is.
Je droomt van je komende vakantie, je rekent uit wat je mogelijkheden zijn voor een nieuw
huis of een nieuwe auto. Wat voor hypotheek, wel of geen lening?
Het Koninkrijk van God verdwijnt snel uit je gedachten. Je hart is vol van andere dingen.
Voor je het weet, is geloof in God één van de vele ‘vakjes’ in je hoofd en in je hart.
Als we het Koninkrijk van God willen binnengaan, is het belangrijk om na te denken waar ons
hart vol van is. Zodat onze verlangens niet gekaapt worden door wat op aarde te vinden is,
maar dat we ons oefenen in het leven van het Koninkrijk. Het is niet voldoende om er over
te horen en te lezen, met je verstand. Het is ook niet voldoende om te hopen dat je ooit zult
mogen binnengaan, zonder het te betrekken op je dagelijks leven. Het Koninkrijk vraagt nu
om een andere manier van leven, met heel je hart.
We hoeven niet bang te zijn dat we tekort komen als we verlangen met heel ons hart het
Koninkrijk binnen te gaan. God weet echt wel wat wij nodig hebben (Mat. 6: 31-33).
Je mag God dienen met hoofd, handen én hart - leven zoals passend is in zijn Koninkrijk. De
verlangens van je hart zijn daarbij sturend voor wat je vindt en wat je doet. In de kerk is vaak
ruime aandacht voor het hoofd: de leer van het geloof, wat we moeten weten en leren. Ook is
er vaak aandacht voor de handen: wat zijn de geboden waar we praktisch naar moeten leven,
hoe geven we ons geloof vorm? Denken en doen komen zo aan bod6 . Maar de aandacht voor
het hart, waar verlang je naar - dat blijft soms achter.
Durf je met elkaar te praten over waar je hart vol van is? Is jouw gemeente zó veilig,
dat je op hartsniveau je leven kunt delen?
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Vaak wordt hierbij gewezen op ‘secularisatie’: verwereldlijking, waarbij het geloof zijn kracht verliest. Herman
Paul wijst er op dat in analyses van kerkverlating vaak wordt ingegaan op de secularisatie van het denken en de
secularisatie van de moraal . Bij de secularisatie van het denken gaat het om de invloed van het postmodernisme
en bijvoorbeeld de evolutietheorie: manieren van denken waardoor het christelijk geloof verdrongen wordt.
Bij de secularisatie van de moraal7 gaat het om bijvoorbeeld de seksualisering van de maatschappij en de
commercialisering van de zondag: een levensstijl waarin Bijbelse waarden geen rol meer spelen.
Wat vroeger ondenkbaar was wat betreft gedrag, lijkt vandaag allemaal te kunnen.
Paul wijst er op dat er maar weinig aandacht is voor de secularisatie van het hart: onze verlangens worden
gekaapt door prikkels van alles wat we kunnen begeren, zodat ze niet meer op Christus gericht zijn. Wat ons ten
diepste zou moeten drijven wordt aangetast - en dat zou nog wel eens veel omvattender kunnen zijn dan wat we
denken of doen. Gaan onze diepste verlangens niet vooraf aan wat we denken en doen?

Ontmoeting rond het Woord
•
•
•
•

Delen wel & wee - waar is je hart op dit moment vol van?
Lees samen de inleiding. Herken je de beschrijving van de kerk met veel aandacht voor
hoofd en handen, maar weinig voor het hart?
Is er in jouw gemeente ruimte om te vertellen wat er écht leeft in je hart?
Staat Gods Koninkrijk ver van je af? Waarom?

Lees samen Marcus 10: 17-27.
•
•
•
•

•

Jezus laat zien dat het moeilijk is voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.
Met rijken bedoelt Jezus de mensen bij wie het hart gehecht is aan spullen, geld, hebben.
Hoe belangrijk zijn jouw spullen voor jou - je huis, telefoon, kleren, etc.?
Waarom kan juist rijkdom een belemmering worden om gericht te zijn op Gods
Koninkrijk? Kan je nog andere dingen noemen?
De leerlingen schrikken van Jezus’ woorden: Wie kan er dan nog gered worden! Want wie is
er niet afhankelijk van geld en spullen? Herken jij deze schrik van de leerlingen? Of gaan
Jezus’ woorden niet over jou?
Jezus antwoordt: Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles
mogelijk. Hij richt je aandacht op God - alleen Hij kan je redden. Alleen Hij kan je hart
vervullen, zodat je niet afhankelijk bent van spullen, geld. Leven uit genade - dat krijg je
alleen van God. Niets anders kan bijdragen aan je redding. Hoe kan je je aandacht
blijvend op God richten? Wat belemmert je daar bij?
Rijkdom in zichzelf wordt niet veroordeeld door Jezus. De opdracht aan de rijke jongeman
is niet een opdracht voor alle christenen. Maar het laat wel zien hoe rijkdom, spullen,
huis, hypotheek en de laatste trends je hart kunnen afleiden van Gods Koninkrijk. Hoe kan
je loskomen van je spullen en vol worden van Gods Koninkrijk?

Lees samen Marcus 10: 13-16.
•
•

Jezus wordt boos als de kinderen niet bij Hem mogen komen. Want hun hart is nog niet
bezig met spullen, geld, imago, macht. Zij worden naar Jezus gebracht om zijn zegen te
ontvangen. Wat betekent dit voor hoe jij zelf naar Jezus mag gaan?
Hoe kan je kinderen en jongeren helpen om naar God te gaan om zijn zegen te ontvangen?
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12-15
•
•
•
•
•
•

Denk eens na hoeveel tijd je per week ergens aan besteedt (school, huiswerk,
vrienden, social media, kerk, sport, shoppen, bidden, etc.). Schrijf het op voor
jezelf. Waar zou je meer tijd aan willen besteden?
Is je geloof in God één van de vele dingen die erbij komt, of is God overal bij
aanwezig? Hoe kan je ervoor zorgen dat je God overal bij betrekt?
Hoe belangrijk zijn spullen voor je? En hoe belangrijk is wat anderen van jou
denken?
Zet een cirkel op papier en schrijf er in: ‘Gods Koninkrijk!’. Schrijf er omheen
allemaal gedachten en woorden die er voor jou mee te maken hebben. Kan je er
daarna een gebed van maken?
Je mag naar Jezus gaan om zijn zegen te ontvangen. Vraag Hem om jou te
zegenen in je drukke leven, dat je steeds meer naar Hem mag verlangen.
Maak een moodboard: knip uit tijdschriften en kranten plaatjes en zinnen die te
maken hebben met genieten en verlangen. Bedenk je hoe je er van kunt
genieten op een manier zoals God het fijn vindt! Schrijf of plak daarna in grote
letters psalm 42:2 er bij: Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht
mijn ziel naar U, o God.

16+
•
•
•
•
•

Heb jij al bewust gekozen om als christen te leven? Waarom wel/niet? Waar is je
hart meestal vol van?
Heb je het idee dat je al ‘gesetteld’ bent? Of ben je nog op zoek naar je plekje?
Hoe betrek je God hierbij?
Op welke momenten merk je het meeste van God? En wanneer het minst?
Hoe belangrijk zijn spullen voor jou? Ben je erg gehecht aan je geld? Of deel je
het graag met anderen?
Kijk eens naar al je spullen en kleren. Wat heb je écht nodig? Waar ben je te
afhankelijk van geworden? Wat wil je naar de Kringloopwinkel brengen?

Bidden
•
•
•

Bid of zing samen hardop het koninkrijksgebed: het gebed dat Jezus heeft
geleerd (Mat. 6). Merk je hoe het hele gebed het verlangen naar God verwoordt?
Bid om de werking van Gods Geest, dat ons hart steeds meer gericht zal zijn
op God en zijn Koninkrijk.
Bid om een hart dat door God geopend wordt, verstand dat inzicht krijgt in zijn
wijsheid, handen die uitdelen van zijn genade.
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2. Vol van rust

Inleiding
FOMO. Fear of missing out. Het is de angst die veel jongeren (en ouderen in
toenemende mate) hebben: de angst dat je iets mist. Daarom moet je altijd online
zijn, zodat je in staat bent het laatste nieuws en de laatste berichtjes te checken.
In de vele Whatsappgroepen gaan de gesprekken dag en nacht door. Het is daarom moeilijk je lang te concentreren op één ding. Het zorgt ook voor voortdurende
onrust. Stilte - dat is er bijna niet.
De hoeveelheid informatie die beschikbaar is en op je afkomt is de laatste tien jaar
enorm toegenomen. We krijgen veel meer te verwerken.
Bovendien krijgen we het idee dat ons leven succesvol moet zijn. We zien vloggers
die geslaagd zijn (want veel volgers), en we willen geen vlog missen.
We zien televisieprogramma’s waarin iedereen beroemd kan worden (dus waarom
ik ook niet?). We zien op Facebook en Instagram foto’s van mooi gevormde
lichamen en prachtige vakanties. En dus wil ik ook slagen, ik wil niet achterblijven.
Dit leidt tot ‘onafgebroken studieswitchen, jobhoppen en ook lovehoppen. We
voeden onze eigen rusteloosheid.’8 In de drukte van ons leven is het moeilijk om
echt tot rust te komen. Vakanties zijn broodnodig om het lichamelijk en geestelijk
vol te kunnen houden.
Dat heeft ook zijn weerslag op de gemeente van Christus. Activiteiten die worden
ontplooid voelen snel als ‘moeten’. We doen al zoveel, moet dit ook nog? Hoe kan
ik het leven in de gemeente inpassen in mijn drukke agenda?
Toch heeft God heel bewust rust willen inbouwen in het leven van de mens. Hij
gaf zelfs een opdracht om rust te houden. De Sabbat was een dag waarop niet
gehandeld en gewerkt mocht worden, waarop geen plannen voor de week mochten
worden gemaakt. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en
de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij (Ex. 20: 11). Wij lijken
het vaak beter te weten dan onze Schepper. Het ritme van verplichte rust - het valt
ons soms zwaar.
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Terwijl je zo kunt snakken naar rust. Momenten waarop je niets hoeft, er niets van
je wordt gevraagd. Momenten waarop je niet hoeft te presteren, niet leuk, knap
en succesvol hoeft te zijn. Jezus belooft je te verlossen van dat juk van presteren,
moeten, sterk zijn - als je naar Hem toegaat.
Ontmoeting rond het Woord
•
•
•

Heb je op dit moment rust of onrust in je leven? Deel wel & wee met elkaar.
Lees samen de inleiding. Hoe geef jij de rust van de zondag een plek op
maandag tot en met zaterdag?
Vaak gaan gesprekken over tijd met God over gedrag (eigenlijk zou ik meer…
moeten doen), in plaats van over je hart (ik zou graag willen…). Deel met
elkaar: verlang je naar rust? Wat betekent dat voor jou? Waar wil je rust in
vinden?

Lees samen Matteüs 9: 35-38.
•

•

•
•

Jezus deelt uit van zijn kracht en Geest (vs. 35). Toch blijven de mensen maar
komen met hun ziekten, problemen, leegte. Uitgeput en hulpeloos, niemand
die je verzorgt en leidt. Herken je dat gevoel? Wanneer heb jij je voor het laatst
zo gevoeld?
Jezus vraagt zijn leerlingen om te bidden voor arbeiders die de oogst kunnen
binnenhalen. Met andere woorden, mensen die met en namens Jezus zijn
kracht en Geest uitdelen. Waarom hebben (geestelijk) vermoeide mensen dat
nodig? Wat kan jij hierin voor anderen betekenen?
Wat jouw antwoord (als christen) op geestelijke vermoeidheid?
Hoe kan je rust vinden in je geloof, ook als je leven onrustig is?

Lees samen Matteüs 11: 28-30.
•
•
•

We hebben allemaal rust nodig, die we niet zelf kunnen creëren. Hoe geeft
Jezus rust?
Het beeld van het juk gaat over je dienstbaar opstellen aan Jezus, gehoorzamen. Waarom is dat een zacht juk en een lichte last?
Jezus is ‘zachtmoedig en nederig van hart’. Wat betekent dat? Waarom kan Hij
echte rust geven? Waar verlangt Jezus naar voor jou?

Lees samen Psalm 62.
•
•
•

Waarom is echte rust alleen bij God te vinden?
Vers 9: open je hart voor God. Hoe doe je dat? Probeer het eens uit te leggen
aan iemand die niet gelooft.
Vers 11: welke belemmeringen kunnen er zijn om je hart vol te laten zijn van
rust?

10

GEMEENTESCHETS

www.steunpuntbijbelstudie.nl

12-15
•
•
•
•
•
•

Leg allemaal je telefoon op tafel. Hoeveel tijd ben je bezig met Whatsapp,
Instagram, Facebook, etc.? Word je daar gelukkiger van? Waarom wel/niet?
Herken je wat er in de inleiding staat over Fear Of Missing Out? Word jij
zenuwachtig als je niet snel je berichtjes kunt checken en er op reageren?
Neem eens 5 minuten om helemaal stil te zijn. Geen telefoon, computer,
muziek. Schrijf daarna op wat de stilte met je deed. Vond je het fijn, of
beangstigend? Waarom?
Jezus vraagt je om bij Hem rust te zoeken en te vinden. Hoe doe je dat?
Heb jij al een Bijbelapp zoals dagelijkswoord of youversion?
Lang leve de zondag! Wat een rust! Kijk: http://www.opkijken.nl/lang-leve-dezondag-denkstof-seizoen-2-aflevering-10/ Wat vind je er van? Herken je jezelf
in Martha, of in Maria?

16+
•
•
•
•
•

Wat zijn voor jou rustmomenten? Plan je die bewust in?
Heb je vaste momenten om tot rust te komen bij God? Wat belemmert je hierbij?
Wat is het verschil tussen rustig en vol rust zijn?
In de inleiding gaat het over studieswitchen, jobhoppen en lovehoppen. Herken
je hier iets van in je eigen leven of in je omgeving?
Jezus is zachtmoedig en nederig van hart. Dus Hij jut je niet op, is er niet op
uit je te laten presteren, legt de lat niet telkens hoger. Wat betekent dat voor
jou?

Bidden
•
•
•

Bid om rust voor hart en ziel - rust die een onderstroom wordt bij alle
activiteiten van je leven.
Bid om Jezus’ ontferming over hen die uitgeput en hulpeloos zijn, als schapen
zonder herder. Zowel binnen als buiten de gemeente van Christus. Noem zo
mogelijk namen van mensen die je kent.
Vraag of jij door God gebruikt mag worden om aan (geestelijk) vermoeide
mensen de kracht en Geest van Christus te geven.
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3. Vol goede wil

Inleiding
Leven als christen betekent dat je je levensstijl aanpast aan wat God goed en fijn vindt.
Je wilt Gods geboden en richtlijnen als vertrekpunt van je leven nemen. Niet omdat je zo je
credits bij God wilt verdienen, maar omdat je van Hem houdt.
Dit levert regelmatig frustrerende ervaringen op. Want zonde trekt, je doet niet zomaar wat
goed is in Gods ogen. We kunnen krijgen en zien wat ons hartje begeert.
Er is oneindig veel te koop - de hoeveelheid geld die je hebt is je beperking.
Alles is te vinden op internet. Seksualisering van de maatschappij, door de toegankelijkheid
van porno en de mogelijkheid via social media foto’s van jezelf te delen, zorgt voor een
verandering van denken over liefde, trouw en seks. Hoe de bijbel spreekt over liefde en seks,
lijkt echt een andere wereld. Zuiver verlangen en begeerte lopen al snel door elkaar heen.
Begeerte wordt in de bijbel in negatieve zin gebruikt. Begeerte is verlangen op de verkeerde
manier. Uit begeerte komt zonde voort, en als die zonde blijvend groeit, brengt ze de dood
voort (Jak. 1:15).
Al met al is het nog niet zo gemakkelijk om het goede te doen. We belijden wel dat het
belangrijk is, misschien willen we het ook wel - maar de praktijk is weerbarstig.
Bovendien, ligt de lat niet erg hoog? In de Bergrede (de richtlijnen voor Gods Koninkrijk) laat
Jezus zien hoe ver het leven voor God gaat. Dan is een minimale gehoorzaamheid niet
genoeg, alleen maximale toewijding.
Zo zegt Jezus dat het onvoldoende is om niet te doden: je mag zelfs niet tekeergaan tegen
iemand of iemand iets blijvend verwijten.
Jezus zegt dat het onvoldoende is om geen overspel te plegen: je mag zelfs niet eens een
getrouwde vrouw met begeerte (=lust) bekijken.
Ook mag je niet je vijand haten, maar je moet voor je vijand bidden: naastenliefde blijft
niet beperkt tot je eigen kring.
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Vaak is onze reactie om met nóg meer wilskracht of nóg meer goede voornemens ons leven
te beteren. Toch werkt dat niet, op eigen kracht lukt het niet om te veranderen. Een
verandering van je hart, van je diepste verlangens, haal je niet uit jezelf.
Dat moet je gegeven worden. Het goede doen, daarvoor moet je Hem kennen die goedheid is.
Dát zet een echte verandering in gang. Je gedrag gaat pas veranderen, als je meer gaat lijken
op Hem.
Ontmoeting rond het Woord
•
•

Herken je de frustratie, dat je soms niet verder lijkt te komen in je geloof? Dat je jezelf
wel wilt veranderen, maar dat het niet lukt?
Deel wel & wee met elkaar: wat zou je graag willen veranderen in je geloof?

Lees samen Romeinen 7: 14-25.
•
•
•
•

Herken je Paulus’ analyse van zichzelf in vers 18-19?
Is Paulus hier niet veel te somber over zichzelf als christen?
Hoe verlost Christus je van die wetmatigheid (vers 24-25a)? Wat voor rol speelt zijn Geest
hierin (zie ook Rom. 8:4-6)?
In de inleiding stond: ‘Je gedrag gaat pas veranderen, als je meer gaat lijken op Hem.’
Lees hierbij Romeinen 6:13. Hoe mag je naar jezelf kijken? Wat zegt dit over je nieuwe
identiteit?

Lees samen Ezechiël 36: 22-27.
•
•

Wat hebben hart en Geest met elkaar te maken? Wat voor impact heeft dit op ‘van goede
wil’ zijn? Wat belooft God hier aan jou?
Lees hierbij Galaten 5: 24-25. Hoe weet je welke richting de Geest je wijst?

Lees samen 1 Johannes 2: 15-17.
•
•

Wanneer ben je volgens Johannes van goede wil / doe je het goede?
Stelling: ‘De wereld’ vormt ook je eigen hart. Als je ‘de wereld’ niet mag liefhebben, moet
allereerst je eigen hart veranderen.

Bespreek samen:
•
•

Hoe kan je als christen écht veranderen?
Kan jij naar jezelf kijken ‘via Christus’? Wat verandert dat over je zelfbeeld?
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12-15
•
•
•
•

Kijk eens naar dit filmpje: http://www.opkijken.nl/afgoden-hoe-word-ik-gelukkig-denkstof-seizoen-2-aflevering-1/. Wat voor ‘nepgoden’ van vandaag worden
er genoemd in het filmpje?
Herken je dit uit je eigen leven, of bij jongeren om je heen?
Hoe kan jij voor God het goede doen?
Ken jij christenen die een voorbeeld voor je zijn in hoe zij voor God leven? Wat
vind jij zo goed aan hen? Waar halen zij die goedheid vandaan?

16+
•
•
•
•

Hoe ziet onder jouw vrienden ‘het goede leven’ er uit? Wat vind jij zelf ook
belangrijk, waar ben je minder positief over?
Wanneer raak je teleurgesteld in wat in onze maatschappij als goed en
succesvol wordt gezien?
Wat kan jij zelf met Gods goedheid? Is dat niet veel te soft?
Bedenk eens één duidelijk punt waarin je graag zou willen veranderen voor
God. Laat anderen hiervoor bidden, als je durft.

Bidden
•
•
•

Vraag om de liefde van Vader in de hemel, zodat je hart vol wordt van goede
liefde.
Bid hardop antwoord 126 en 127 van de Heidelbergse Catechismus.
Bid voor mensen voor wie het belangrijkste in het leven is om geld te verdienen,
spullen te kopen (nieuwste kleren, schoenen, telefoon, etc.), geliked te worden.
Vraag of ze de liefde van de Vader mogen gaan ervaren, die al die dingen
minder belangrijk maakt.

14

GEMEENTESCHETS

www.steunpuntbijbelstudie.nl

4. Vol van bevrijding

Inleiding
Een christelijk meisje van 15 zong regelmatig in de kerk met de band. Via Facebook leerde
ze een jongen kennen. Hij was 21 en knap. Ook was hij heel begripvol, kon zo goed luisteren,
was grappig. Al snel had hij haar nummer gevraagd, die ze ook had gegeven. Wat kon er mis
gaan? De appjes gingen heen en weer, soms tot diep in de nacht. Hij vond haar leuk, lief,
sexy. De appjes kregen soms een seksuele lading. Dat vond ze spannend, maar ze zocht er
niet teveel achter. Ze voelde zich door die jongen gezien, hij vond haar écht leuk.
Haar ouders vertelde ze er niet over, die zouden het toch niet begrijpen. Ze was veel te bang
dat ze haar zouden gaan controleren.
Op een gegeven moment ging ze met de jongen afspreken. Ze ontmoetten elkaar in de stad,
hij kocht een mooie armband voor haar en nam haar mee naar de Mac.
Op hun derde ‘date’ (zo noemde hij het), gingen ze naar zijn huis. Hij gaf haar witte wijn te
drinken, ze dronk teveel. Na een paar glazen wijn gingen ze zoenen, dat was nog wel fijn.
Toen wilde hij seks, maar zij eigenlijk niet. Hij drong zich op en zij kon hem niet tegenhouden. Daarna wilde het meisje zo snel mogelijk weer naar huis. Ze liet de jongen weten dat
ze hem niet meer wilde zien en wiste zijn nummer. Ze was nog lang bang dat hij haar zou
opzoeken. Maar gelukkig gebeurde dat niet. Het meisje schaamde zich enorm, dat ze seks
had gehad met de jongen. Ze durfde er niet over te praten, maar voelde zich enorm schuldig.
En ze was bang, dat iemand er achter zou komen.
Zingen deed ze niet meer. Al die blikken op haar gericht - net of iedereen het wist. En zingen
voor God, dat voelde sowieso niet meer goed.
Schuld, schaamte en angst - het zijn drie grote wapens in de handen van de duivel. Hij
probeert je zo weg te krijgen bij God. Zowel jongeren als ouderen.
Door je schuldgevoel - kan ik nog wel bij God komen? Hij is vast teleurgesteld. Als ik dit
eerder had geweten, dan had ik het anders aangepakt. Ik zag het toen zo anders!
Door je schaamte - wat er met mij is gebeurd, dat moet niemand te weten komen. Ik kan wel
door de grond zakken! Als anderen hierover horen, heb ik geen leven meer. Schaamte, ook
naar God.
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Als ik echt eerlijk ben over mijzelf, dan kan ik God toch niet onder ogen komen?
Door je angst - straks word ik afgewezen, vinden ze me stom, komt het nooit meer
goed. Zal God boos zijn? Wat mij aan slechts overkomt, is vast een straf van Hem.
Angst dat je misschien fouten hebt gemaakt in je leven - komt dat nog wel goed?
Schuld, schaamte en angst gaan tot op hartsniveau. Ze raken aan je diepste laag,
je identiteit, daarom zijn ze ook effectieve wapens voor de duivel.
Sinds de zondeval proberen we het van ons af te schuiven. We maken onze schuld
kleiner dan het is, of we schuiven het af op een ander. Onze schaamte dekken we
toe, we praten er niet meer over en we doen ons mooier voor dan we ons voelen.
We overschreeuwen onze angst en doen onszelf groter voor dan we zijn.
Is Jezus ook daarvoor gekomen? Om mijn schuld weg te doen, mijn schaamte weg
te nemen, mijn angst te veranderen in veiligheid? Wil Jezus bevrijden van schuld,
schaamte en angst? Het is God zelf die de mens roept. Mens, waar ben je? En daar
kwamen ze tevoorschijn, poedelnaakt, uit het struikgewas. Adam en Eva. Ze weten
dat ze schuldig zijn. Ze schamen zich voor God en elkaar en verbergen zich in de
struiken. Ze zijn bang voor God - want ze zijn tegen Hem in opstand gekomen. En
toch roept God ze. Hij kleedt ze aan. Hij laat zien dat de zonde gevolgen heeft
- Adam en Eva zijn echt schuldig - maar Hij biedt ook een nieuwe uitweg.
Jezus opent de weg naar een nieuw paradijs. Hoe groot de zonde ook is.
Hoeveel schaamte ik ook voel. Hoe bang ik ook ben geworden. Hij roept me!
Het meisje heeft uiteindelijk alles verteld. Aan haar ouders, aan haar jeugdleiders
in de kerk. Samen hebben ze gebeden tot God. Door erover te praten en te bidden,
kon het meisje Gods liefde ervaren. Ze kwam tot de ontdekking dat ze verder mag
leven zonder schuld, schaamte en angst. Die overtuiging kwam niet te snel, te
oppervlakkig. Ze was in een diep dal geweest. Maar kon dit toch geloven. Genade,
van God gegeven, bevrijding van een last.
Ontmoeting rond het Woord
•
•

Lees samen de inleiding. Wat herken je van de drieslag schuld, schaamte en
angst?
In onze kerken wordt vaak de nadruk gelegd op het vergeven van je schuld door
Jezus Christus. Zijn offer is een betaling voor mijn zonden. Zijn liefde bevrijdt
mij van de druk van mijn zonden. Maar wat doet de liefde van Jezus met mijn
schaamte en mijn angst? Je ‘hoort’ je toch ook te schamen voor je zonden?

Lees samen Psalm 34: 1-9.
•
•
•

David schrijft over bevrijding die hij heeft ervaren. Wat raakt jou in deze psalm?
Hoe kan je vers 5-7 in de praktijk brengen? Wat gebeurt er dan met angst en
schaamte?
Welke weg wijst vers 9 je, als je gebukt gaat onder schuld, schaamte of angst?

Lees samen Kolossenzen 2: 12-15.
•

Vers 13-14: het document met voorschriften, dat gaat over de wet van Mozes,
die aan de niet-Joodse christenen in Kolosse werd opgedrongen. Paulus maakt
duidelijk dat de aanklacht van de wet aan het kruis is genageld door Jezus zelf.
Hij scheldt de zonden kwijt, de papieren worden uit het strafdossier gescheurd.
Hoe kunnen deze beelden je helpen om bevrijd te worden van schuld en
schuldgevoel? Welke kracht is in jouw leven aanwezig om je schaamte weg te
nemen?
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Vers 15: over schaamte gesproken - wie moeten zich schamen in Gods Koninkrijk? Wat betekent dit voor je eigen schaamtegevoel? Verbind dit aan vers 12:
welke kracht is in jouw leven aanwezig om je schaamte weg te nemen?
Hoe kan je in de kerk of in je kring/vereniging werken aan een klimaat waarin
jouw angst kan worden weggenomen? Wat betekent het om elkaar te aanvaarden met schuld, schaamte en angst? Als het Gods diepste verlangen is om
mensen te bevrijden, wat betekent dat voor jullie samen?
Deel wel & wee met elkaar - tob je met schuld, schaamte, angst?

12-15
•
•
•
•
•

Wat vind jij van de inleiding? Heb je zelf wel eens zo’n verhaal gehoord?
Kan je andere voorbeelden noemen die kunnen leiden tot een groot schuldgevoel, schaamte of angst?
Met wie durf je hierover te praten?
Wat vind je er van dat je ook bij God mag komen met de dingen waarvoor je je
schaamt, of waar je je schuldig over voelt?
Kijk op Opkijken: ‘dit gebeurt er als je jezelf 5 minuten in de ogen kijkt’ http://www.opkijken.nl/gebeurt-er-als-je-jezelf-5-minuten-diep-in-de-ogen-kijkt.
Doe dit ook eens, vijf minuten naar jezelf kijken in de spiegel. Wat roept het bij
je op? Waar ben je blij om, waar schaam je je voor? Dank God voor hoe Hij je
heeft gemaakt! Bid voor waar je onzeker over bent.

16+
•
•
•

Wat is je grootste angst? Wanneer heb je je voor het laatst diep geschaamd?
Kan je daar over bidden?
Wat is er nodig om iemand echt te vertrouwen en iemand alles te kunnen
vertellen? Heb jij zulke mensen, vrienden?
Wat kan jij vertellen over bevrijding door God van schuld, schaamte of angst?

Bidden
•
•
•
•

Bid voor wie gepest worden en voor wie schuld, schaamte en angst door elkaar
heen lopen.
Bid voor wie te maken heeft met jeugdtrauma’s, die je hele leven doorwerken.
Bid voor veiligheid en aanvaarding in de gemeente.
Bid voor begrip voor hen die gebukt gaan onder schuld, schaamte of angst.
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5. Vol van een betere wereld

Inleiding
Twee mensen liepen eens in een tuin. In de tuin groeide en bloeide van alles.
‘Kijk nou toch eens, wat een onkruid!’, zei de een. ‘Het wordt nooit wat met deze tuin.
Nog even en alles is overwoekerd. Jammer, maar dit is niet om aan te zien.’
De ander zei: ‘Waar heb je het over? Wat een prachtige bloemen, wat een mooie kleuren,
wat een heerlijke geuren! Dit is een prachtige tuin, als het onkruid er uitgaat is het de
mooiste tuin ter wereld!’.
Twee mensen in dezelfde tuin, terwijl ze de tuin helemaal verschillend zien. Het heeft alles
te maken met je karakter. Ben je geneigd om alles positief te duiden, zie je moeilijke dingen
niet als onoverkomelijke barrières? Of ben je iemand die pessimistisch is, kan je maar
moeilijk geloven dat iets werkelijk goed zal komen?
Dit is niet alleen een voorbeeld van ‘het glas is half vol’ of ‘het glas is half leeg’.
Het tekent ook hoe we naar onze wereld kunnen kijken.
Het kwaad in deze wereld (het onkruid) is alomtegenwoordig. De goede schepping is niet
langer goed. Waar ooit alleen mooie bomen, bloemen en planten mochten groeien, is totale
wildgroei ontstaan. Met lelijke uitwassen als gevolg. Het kwaad maakt slachtoffers ver weg en
dichtbij: aanslagen, moord, slopende ziektes, kapotte relaties.
Tegelijkertijd is het wel Gods wereld. Maar durf je nog te hopen op een betere wereld, als je
zoveel onkruid ziet? Kan je nog een mooie tuin zien, een paradijs, als er zoveel niet klopt aan
deze wereld?
Als we dat op eigen karakter zouden moeten doen, dan moet zelfs de rasoptimist het
uiteindelijk afleggen tegen de gebrokenheid van deze wereld. Gelukkig hoeven we niet op
basis van ons karakter te geloven, maar op basis van Gods beloften.
Daardoor wensen we niet alleen een betere wereld, we hopen op een betere wereld.
Dat is niet hetzelfde. Een wens kan je koesteren, maar je weet nooit of het uitkomt.
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Maar hoop stempelt je leven nu al. Als je erop vertrouwt dat God eens al het
onkruid zal wieden, dan weet je ook dat het kwaad niet het laatste woord heeft en
geen uiteindelijke macht.
Hoewel dictators en wereldleiders willen doen geloven dat zij een blijvende orde
scheppen, wij weten dat er een andere heerschappij is, een ander Koninkrijk, dat
uiteindelijk zal winnen.
‘De christelijke hoop is dus weliswaar toekomstgericht, maar daarom niet wereldmijdend. (…). Hoop
ik op de komst van het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zal ik dat ook zoeken (Mat.
6:33) door me nu alvast in overeenstemming met die hoop te gedragen. Als ik iets echter alleen maar
wens of wil (zonder hoop dat het er ook van komt), is niet gezegd dat ik ook bereid ben zo veel mogelijk toe te leven naar de situatie waarin het bereikt zal zijn. 9

We mogen verlangen naar een betere wereld. Daarom geeft Jezus zichzelf aan ons,
met zijn Geest. Om ons te overtuigen dat het onkruid niet overwint. Maar dat een
mooie tuin in aantocht is.
Ontmoeting rond het Woord
•
•
•

Ben je een optimist of een pessimist? Is jouw glas meestal half vol of half
leeg?
Lees samen de inleiding. Hoe moeilijk vind jij het om te geloven in een betere
wereld?
Als het gaat om onze toekomst, betrekken we dat allereerst op onszelf. Hoe
ziet mijn wereld er straks uit, hier en na het sterven? Hoe kan ik verlost
worden? Het is goed om zulke vragen te stellen, als het maar niet ontspoort
in ‘heilsegoïsme’: dan gaat het alleen om je eigen heil en eigen lot. Terwijl het
zou moeten gaan om Gods Koninkrijk. Wij moeten niet verlost worden van deze
wereld, maar de wereld moet zelf verlost worden van het kwaad. Ben je het
hier mee eens? Waarom wel/niet?

Lees met elkaar Romeinen 8: 18-27.
•
•

•
•
•

Vers 22: waarom gebruikt Paulus het beeld van een bevalling? Wat voor nieuw
leven komt er bijna?
Vers 23: hier wordt het verlangen onder woorden gebracht naar een betere
wereld, waarin gelovigen niet meer lijden onder de gebrokenheid van de wereld
en vervolging. Wat herken je van dit verlangen bij jezelf? Op wat voor
momenten voel je dat verlangen het sterkst? Op welke momenten zou je hier
meer naar willen verlangen?
Vers 25: hoe doe je dat, volharden, als je niet ziet waar je op hoopt?
Wat lees je in vers 26-27 over Gods verlangen voor jou?
Herhaal vers 26 een aantal keer met elkaar, totdat het in je hoofd zit
opgeslagen als tekst om uit te putten.

Lees met elkaar Jesaja 65: 17-25 en Openbaring 21: 1-8
•

Stelling: een betere wereld is een nieuwe wereld, niet een verbeterde wereld.
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In Jesaja 65 wordt Gods nieuwe wereld beschreven door in te zoomen op de wereld
waar we nu in leven en te vertellen wat er straks in ieder geval niet meer zal zijn.
Wat zal er straks gelukkig niet meer zijn?
Het slot van Jesaja 65 vind je ook in Jesaja 11: 1-10. Als je dat gedeelte leest, wie
staat er dan in het middelpunt van de nieuwe wereld? Wat zijn de reacties op Hem?
Welk beeld wordt in Jesaja 11 en Jesaja 65 opgeroepen?
In Jesaja 65 is nog sprake van de dood als realiteit. Hoe wordt er in
Openbaring 21: 1-8 gesproken over de dood?
Het nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Blijkbaar
kunnen we niet zelf de hemel op aarde maken. Wat voor troost haal je daar uit, en
hoe relativeert dat je eigen inspanningen?
Vers 8 laat een dreigende werkelijkheid zien voor wie niet wil volharden in
geloof en er voor kiest om zonder God te leven. Bespreek met elkaar hoe je tegen
dit vers aankijkt.
Bemoedig elkaar met vers 6-7!
Deel wel & wee met elkaar.
Neem samen de tijd voor gebed.

12-15
•
•
•
•

Maak een tekening over hoe de wereld er uit ziet als God is teruggekomen. Hang de
tekeningen op in de kerk!
Als jij nu één ding mocht veranderen in deze wereld of in jouw eigen leven, wat zou
dat dan zijn?
Wat heb jij zelf meegemaakt, waardoor je merkte dat deze wereld niet goed is?
Welk onrecht vind jij het meest erg? Bid je daar wel eens om?

16+
•
•
•

Kijk op Opkijken: ‘Buck Barnabas psalm 23’ - http://www.opkijken.nl/
buck-barnabas-psalm-23-christelijke-rap Wat zegt deze rapper over een betere wereld?
Waaraan merk jij zelf dat er ten diepste iets mis is met deze wereld? Lees
Romeinen 8: 18-25 eens in de Bijbel in Gewone Taal. ‘We zijn al gered, ook al zien we
dat nu niet.’ Is dat niet het moeilijkste van geloven? Hoe houd je dat vol?
Als je iets zou kunnen vertellen over jouw hoop op een betere wereld aan
vrienden of collega’s die niet geloven, wat zou je dan zeggen?

Bidden
•
•
•
•

Bid voor een betere wereld. Niet alleen in de toekomst, maar nu al.
Bid voor gemeenteleden die gebukt gaan onder de gebrokenheid van het leven.
Bid om Geestoptimisme om door deze wereld heen te kijken naar de betere wereld
die in het verschiet ligt.
Dank God voor al die momenten dat zijn Koninkrijk al duidelijk zichtbaar is op deze
aarde. De momenten van liefde, recht, herstel, vrede. Noem ook concrete voorbeelden
uit je eigen leven.
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6. Volop echt contact

Inleiding
De mogelijkheden voor het leggen van sociale contacten zijn enorm toegenomen.
Via sociale netwerken en apps zoals Whatsapp, Snapchat, Instagram kan je veel
mensen volgen en een breed netwerk opbouwen van vrienden en volgers.
Veel vrienden, en toch eenzaam. Veel jongeren ervaren leegte en onzekerheid,
ondanks de hoeveelheid contacten. Dit komt omdat écht contact, diepergaand,
minder wordt beoefend. De contacten die er zijn, zijn vluchtig en gericht op het
profileren van jezelf: laten zien hoe jij je eigen levensverhaal schrijft.
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van conversatie naar connectie10 . Er is
geen dialoog, maar digitalk. Onze manier van contact en intimiteit wordt steeds
meer bepaald door technologie. Omdat er minder wordt geïnvesteerd in diepgaande contacten, waarbij gesproken wordt over wat er leeft in je hart, ontstaat
afstand en eenzaamheid. Je kunt niet écht delen wat er in je leeft.
Dit overkomt niet alleen jongeren. Ook ouderen worden hierdoor gevormd. In
gezinnen wordt vaak niet meer diepgaand met elkaar gesproken, omdat tijdens de
maaltijd de telefoons voortdurend aandacht vragen.
Hierdoor verleren mensen écht contact met elkaar te leggen. Contact blijft beperkt
tot algemene communicatie, het spuien van de eigen mening, het hebben van een
mening is genoeg. Naar een ander luisteren wordt steeds moeilijker.

Typerend is hoe Facebook gebruik maakt van je timeline. Het is opgebouwd als je eigen levensverhaal,
met daarin de belangrijkste gebeurtenissen uit je leven en de locaties waar je bent geweest. Herinneringen van vroeger (gebeurtenissen die je ooit hebt gedeeld op Facebook) kan je opnieuw delen met je
vrienden. Het idee is dat je je eigen levensverhaal kunt creëren. Hierbij wordt met name de positieve
kant getoond van het leven.
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In verschillende steden wordt hierdoor aan de alarmbel getrokken. Mensen leven
langs elkaar heen, waardoor er geen sociaal vangnet is om op terug te vallen. Vereenzaming, radicalisering en destructief gedrag wordt vaak niet meer opgemerkt.
Het gaat er niet om dat de digitale wereld ‘slecht’ is. Onze smartphones zijn
middelen in onze eigen handen, die veel mogelijkheden geven. Zo daalt het aantal
inbraken in buurten waar een buurtswhatsappgroep is.
Waar het om gaat is, of we in staat blijven in real life echt contact te maken. Om
‘gemeenschap te oefenen’: contact van hart tot hart.
‘Onder de oppervlakte van dit actuele verschijnsel schuilt (ook in de kerk) een diepe onverbondenheid, te omschrijven als een gemis aan gemeenschap die wel verwacht werd of mocht worden. (...)
Vrijblijvendheid en onvermogen (of ook onwil) tot echte gemeenschap ontstaat daar waar mensen
onverbonden in het leven staan. De symptomen daarvan worden ook in de kerk zichtbaar.’11
De mens is door God gemaakt voor contact, voor relatie. Als mensen de relationele verbondenheid waarin God hen heeft geschapen geweld aandoen, treedt
er vervreemding op. Dat is niet iets van vandaag, dat begint al bij de zondeval,
waar de mens zich vervreemd van God. Dat zet zich door bij Kaïn en Abel, waarin
vervreemding leidt tot moord. Uiteindelijk komt vervreemding bij de duivel vandaan. De vraag is of we ons hart wapenen tegen vervreemding van God en de
ander, en oog hebben voor de relaties die God ons geeft.
Die oefening vindt vooral in de gemeente plaats.
Ontmoeting rond het Woord
•
•
•

Deel samen wel & wee. Wanneer heb jij je voor het laatst alleen gevoeld? Op
wat voor momenten ervaar je écht contact - met God en met anderen?
Lees samen de inleiding. Herken je de ‘digitale revolutie’? Wie herinnert zich
nog het allereerste mobieltje? De eerste computer?
Herken je dat de mogelijkheden van communicatie zowel zegen als vloek zijn?
Wat merk je daar zelf van, bijvoorbeeld in het gezinsleven?

Lees samen 1 Petrus 3: 8-12.
•
•
•
•
•
•
•

Wat heeft dit gedeelte te maken met écht contact maken met elkaar?
‘Heb elkaar lief als broeders en zusters’. Spreek naar elkaar uit wat jouw
broeders en zusters in de kring / vereniging / gemeente voor jou betekenen.
Wat belemmert je bij contact van hart tot hart?
Er zijn nog maar weinig plekken waar contact, gemeenschap, wordt geoefend.
Het gezin, het onderwijs en de kerk bieden mogelijkheden voor diepergaand
contact. Hoe kan de kerk een oefenplek zijn voor gemeenschap?
Wat heeft dit te maken met het contact met God zelf? Wat voor contact wil God
met jou hebben?
Lees vraag en antwoord 55 uit de Heidelbergse catechismus. Wat betekent de
eerste zin van het antwoord voor jou persoonlijk? Wat betekent de tweede zin
van het antwoord voor jou persoonlijk?
Eenzaamheid mag niet voorkomen in de gemeente van Christus. Hoe kan je
elkaar helpen om minder eenzaam te zijn?
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Hoe kan je social media op een gezonde, christelijke manier gebruiken? Geef
elkaar tips.
Neem samen de tijd voor gebed.

12-15
•
•
•
•
•
•
•

Hoeveel van je vrienden op Insta of Facebook spreek je ook in het dagelijks
leven?
Wat is er nodig om echt contact te maken met iemand? Wat gebeurt er dan?
Zit jouw telefoon vastgeplakt aan je hand? Ben je ook ’s nachts bezig met je
telefoon, of gaat hij dan uit?
Herken je de stelling: veel vrienden, toch eenzaam? Durf je hier over te praten?
Kijk eens op www.eenzaamheid.nl. Aan welke tips heb je wat?
Bekijk het filmpje over Luc de Vos van Checkpoint TV: http://www.opkijken.nl/
checkpoint-tv-er-kan-nog-van-alles-gebeuren/ Wat zegt hij over eenzaamheid?
Wat hij zegt, raakt je dat? Wat precies?
Knip een groot rood hart uit en plak het op een wit papier. Teken of schrijf alle
mensen er bij met wie jij écht contact hebt. Knip ook een kruis uit en plak het
er bij: Jezus zorgt voor écht contact, Hij stierf daarvoor aan het kruis.

16+
•
•
•
•

Als je thuis aan tafel zit met je gezin, of bij je vrienden, check je dan voortdurend je telefoon? Wat doet dat met je aandacht?
Wat zijn voorwaarden voor vriendschap? En wat zijn voorwaarden voor een
relatie? Hoe kan je werken aan echt contact? Wat moet daarvoor veranderen bij
jezelf?
Hoe herken je mensen die behoefte hebben aan contact? Hoe kan je daar een
antenne voor ontwikkelen? Of is dat alleen nodig voor de supersociale mensen?
Kijk op Opkijken naar ‘Moby are you lost in the world like me’ http://www.opkijken.nl/moby-the-void-pacific-choir-are-you-lost-in-the-worldlike-me Wat vind je er van? Heftig? Herkenbaar?

Bidden
•
•
•

Bid dat eenzame gemeenteleden zich verbonden mogen weten met de
gemeente en getroost door Gods nabijheid.
Bid voor eenzame mensen in jouw woonplaats, dat er contacten mogen worden
gelegd. Vraag een zegen over alle sociale initiatieven die er zijn.
Vraag of God jou ook in contact wil brengen met eenzame mensen - en dat je
er oog voor mag hebben.
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7. Vol van het feest

Inleiding
Kunnen we al slingers ophangen in de kerk? Ballonnen? Mogen we al feest vieren?
In de praktijk is de kerk niet altijd zo’n feest. In onderlinge relaties schuurt en
wringt het soms. Waar de een blij van wordt, maakt de ander juist bezorgd of
verdrietig. Er zijn ook zoveel onderwerpen die ter discussie staan, er is zoveel in
beweging.
Bovendien word je in de kerk met jezelf geconfronteerd. Je kleinheid, je falen: van
nature is mijn leven geen reden voor feest.
Er zijn allerlei redenen om de uitbundigheid en feestelijkheid wat af te remmen.
Kerk zijn is een serieuze aangelegenheid. Te veel feestelijkheid, dat past niet bij de
eerbied voor God.
Maar kloppen al deze gedachten eigenlijk wel?
Het is opvallend dat God het volk Israël de opdracht geeft om feesten te vieren.
Die feesten helpen de Israëlieten om nooit Gods goedheid te vergeten. Ieder feest
liet iets zien van Gods grote daden, zijn goedheid, zijn almacht. Feestvieren om
meer te verlangen naar Gods goedheid.
Jezus begint zijn optreden op aarde op een bruiloft, in Kana. Hij verandert daar
water in wijn. Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een bruiloft, waar veel
mensen voor worden uitgenodigd (Mat. 22: 1-1412). Ook veel andere gelijkenissen
gaan over feest.

Iedere week werd de Sabbat gevierd. Dat dit een rustdag was, sloot het feestvieren niet uit. De rust
moest het feestvieren juist mogelijk maken. Aan het begin van iedere maand werd het feest van
de nieuwe maan gevierd. Verder werd elk jaar Grote Verzoendag gevierd, het nieuwjaarsfeest, het
Pesachfeest, het feest van ongedesemde brood, het Wekenfeest, het Loofhuttenfeest, en later ook het
Purimfeest en het Chanoekafeest.
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Denk aan de gelijkenissen over het verloren muntje, het verloren schaapje, de verloren zoon - en het feest dat gevierd wordt als ze worden teruggevonden. Denk ook
aan de blijdschap over het ontdekken van de schat in de akker.
In Openbaringen wordt gesproken over de bruiloft van het Lam. Jezus zegt tegen
zijn leerlingen dat Hij met hen opnieuw wijn zal drinken in het Koninkrijk van zijn
Vader. Alles staat in het teken van de bruiloft die komt, maar die het leven nu al
feestelijk maakt. Want Christus is in ons midden. Feestvieren in de kerk, het moet
zelfs.
In het avondmaalsformulier staat: ‘Vol verlangen zien we uit naar zijn luisterrijke verschijning, naar
de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten
we dus blij zijn en feestvieren en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam komt.’13
Toch is bij de viering die feestelijkheid lang niet altijd terug te zien. Dit heeft te maken met het zondebesef, besef van onwaardigheid voor God. Pas na het eten van het brood en drinken van de wijn is de
verlossing weer op je hart gedrukt, en mag je dus opgelucht adem halen. Het is de vraag of de nadruk
op de zelfbeproeving niet teveel drukt op het feestelijke karakter van het avondmaal.

We mogen niet vergeten dat in de kerk niet onze zonden centraal staan, maar de
redding van onze zonden. Het gaat niet om hoe we van nature zijn, maar wie we in
Christus worden. In de kerk gaat het niet om het conserveren van wat we hebben,
maar om het nieuwe leven door de Geest.
Scherp gezegd: we moeten minder aandacht hebben voor onszelf, onze zonden,
onze belangen, onze tradities. En meer feestvieren voor God. Om wat Hij heeft
gedaan, om wat Hij belooft. Want de bruiloft van het Lam komt!
Ontmoeting rond het Woord
•
•
•
•

Deel wel & wee met elkaar.
Vind jij het een feest om lid te zijn van jouw gemeente? Waarom wel/niet?
Lees samen de inleiding. Wat spreekt je aan? Wat stoort je?
Wat staat jou in de weg om de kerk als een feest te zien?

Lees met elkaar Psalm 71: 14-24.
•
•
•

Hoe ouder je wordt, hoe meer reden om feest te vieren, God te loven. Waarom
is het belangrijk dat juist ouderen van de kerk een feest maken (o.a. vers 18)?
Wat voor redenen noemt David in dit gedeelte om te juichen voor God? Hoe
kunnen we dat op onszelf toepassen?
Betrek 2 Samuël 6:16 er bij. Hoe viert David feest voor God? Waarom is
Michals reactie verkeerd? Wat kunnen wij hiervan leren voor onze kerkdiensten
vandaag?

Lees met elkaar Openbaring 7: 9-17.
•
•
•

Het is feest in de hemel. Waar is een feestelijke kerk op gericht - wie is het
feestelijke middelpunt? Vertaal dat door naar kerk-zijn vandaag.
Wat betekent vers 14 voor een feestelijke kerk?
Feest op aarde kan nooit ten volle worden gevierd, door de gebrokenheid die er
is. Wat voor belofte krijgen we? Vergelijk dit eens met Habakuk 3: 17-19.
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Wat kunnen we doen om de feestvreugde in onze gemeente en in de kerkdiensten te vergroten? En bij de viering (!) van het avondmaal?
Wat kan jij aan je eigen houding (hart) veranderen om te zorgen dat we een
feestelijke gemeente hebben?
Hoe helpt een feestelijke kerk je om je verlangen meer op God te richten?
Neem samen de tijd voor gebed.

Lees met elkaar Openbaring 19: 6-9.
•
•

•
•

Het is feest in de hemel! Er komt een bruiloft aan. Hoe vaak ben jij bezig met
de bruiloft van het Lam - de terugkeer van Jezus?
In Openbaring 19 zijn gelovigen zowel de bruid (vs. 7-8) als de gasten op de
bruiloft (vs. 9). Denk je eens in dat je de bruid bent: wat roept dat beeld bij je
op? Wat zie je om je heen? Denk je eens in dat je een gast bent op de bruiloft:
wat roept dat beeld bij je op? Wat zie je om je heen?
In vers 8 gaat het over de bruidsjurk van zuiver, stralend linnen. Die wordt je
gegeven en je moet die aantrekken. Wat betekent dit voor het leven uit genade en
je heiliging?
In vers 8 gaat het over het goede dat gedaan is door de heiligen. Denk dan aan
volharding in het geloof, ondanks lijden, vervolging en tegenslag. Jouw
volharding zorgt voor een mooie trouwjurk op de jongste dag. Wat vind je van
dit beeld?

12-15
•
•
•

Blaas tien ballonnen op. Schrijf op elke ballon met een stift een woord over wat
jij belangrijk vindt in de kerk. Maak er een vrolijk trosje van!
Wanneer is een kerkdienst een feest voor jou? In hoeverre wordt dat bepaald
door de muziek, door de woorden, door de uitstraling van mensen, door je
eigen houding?
Hoe kan de kerk (nog) feestelijker worden? Geef je suggesties door aan je
jeugdleider, ouderling, predikant of liturgiecommissie.
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16+
•
•

Verlang jij naar het grote feest van Jezus Christus? Wat moet jij doen om er bij
aanwezig te kunnen zijn?
Hoe zet jij je gaven in in de gemeente? Op wat voor manier draagt dat er aan
bij dat de kerk een feest kan zijn?

Bidden
•
•
•
•

Bid dat de we een feestelijke gemeente mogen hebben, omdat we de
opstanding van Christus mogen vieren en de vernieuwing van ons eigen leven.
Bid dat de bruiloft van het Lam mag aanbreken.
Bid dat meningsverschillen en accentverschillen in de kerk niet het feestelijke
karakter van de kerk zullen verstoren.
Bid om vrijmoedigheid om het leven met God als een feest te kunnen zien.
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8. Vol van gerechtigheid

Inleiding
Soms hoor je over een gerechtelijke dwaling. Zo werd in 2003 Lucia de Berk
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor meerdere moorden en pogingen
tot moord bij patiënten. Sinds 1900 was er geen levenslange gevangenisstraf meer
opgelegd in Nederland aan een vrouw.14 In 2008 werd de zaak heropend, omdat er
vermoedens waren van justitiële dwaling. In 2010 werd Lucia de Berk
vrijgesproken. Het bleek dat de feiten onjuist waren geïnterpreteerd en ten
onrechte als moord of poging tot doodslag waren aangemerkt.
Eindelijk gerechtigheid!
Eindelijk gerechtigheid! - we zeggen het als onrecht lang speelt, en recht telkens
uitblijft. Hoe is het mogelijk dat er geen eerlijkheid is! Is er nou niemand die
ingrijpt, die recht doet? Totdat er rechtvaardigheid komt. Dan valt de spanning van
je af, dan word je eindelijk erkend in je onschuld.
Gerechtigheid is een kernwoord in het handelen van God. Hij is rechtvaardig, dat
betekent dat er geen onrecht, oneerlijkheid is in Hem. God beschermt het recht,
daarom beschermt Hij zwakken en armen, helpt hen die onderdrukt worden, zorgt
ervoor dat mensen in hun recht komen te staan. Hij heeft oog voor hen. Hij redt
mensen, verlost hen van hun vijanden. En Hij veroordeelt het kwaad, straft wie
onrecht doen.
In het Nieuwe Testament wordt gerechtigheid direct verbonden aan het lijden en
sterven van Christus. Door Hem worden mensen bevrijd van het kwaad, komen ze
recht voor God te staan, God veroordeelt het kwaad en redt wie in Hem geloven.
Hierbij is het niet alleen Gods doel om mensen weer rechtvaardig te laten leven
door hen te redden. Zijn doel is ook een wereld waarin alles wordt recht gezet.
Rechtvaardige mensen worden voor niet voor zichzelf gered, maar voor Gods
Koninkrijk. Daarom worden christenen niet alleen geroepen om hun rechtvaardiging bij Christus te zoeken, maar ook om zich in te zetten voor recht en gerechtigheid in deze wereld.
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‘Het is belangrijk te zien en te zeggen dat zij die Jezus volgen zich eraan wijden dat Gods wil gedaan
wordt ‘op aarde zoals in de hemel’, zoals hij ons leerde bidden. En dat betekent dat Gods verlangen
naar gerechtigheid ook de onze moet worden. Wanneer christenen hun geloof in Jezus gebruiken als
een manier om te ontsnappen aan die eis en uitdaging, laten ze een centraal element in hun eigen
geloof vallen. Dat is gevaarlijk.’15
Het gesprek over verlangen naar gerechtigheid loopt vaak uit op onmacht, het
gevoel dat we zo weinig kunnen betekenen in het doen van recht. Of het gaat
vooral over praktische keuzes in de kleding die je koopt, de hoeveelheid vlees die
je eet, hoeveel geld je overmaakt aan goede doelen. Vaak gaat het niet over het
verlangen dat je gedrag aanstuurt. Terwijl we van onze God het verlangen naar gerechtigheid leren. Verlangen naar een eerlijke wereld, waarin de kwaaddoeners niet
wegkomen met hun kwaad, de onthoofders niet straffeloos ontkomen, de dictators
niet langer op hun sokkel blijven staan, de uitbuiters niet langer in hun handen
wrijven over hun buit. Het verlangen naar een rechtvaardige wereld lijkt misschien
naïef, maar is wezenlijk in het beeld dat God schetst van zichzelf en zijn verlangen
voor deze wereld.
Ontmoeting rond het Woord
•
•
•
•

Is jou wel eens onrecht aangedaan? Kan je daar over vertellen?
Rechtvaardig door geloof - rechtvaardig in de wereld. Wat hebben die twee met
elkaar te maken?
Lees samen de inleiding. Wat is Gods verlangen? Wat is jouw verlangen?
Herken je het schuldgevoel en de onmacht, als het gaat over gerechtigheid in
deze wereld? Wat is het antwoord van Jezus Christus daar op? Beter je best
doen? Minder lauw zijn? Of meer uitdelen van genade?

Lees samen Amos 5: 10-17 en 21-24.
•
•
•
•

Wat voor onrecht benoemt Amos? Herken je dat ook van de tijd waarin wij
leven?
In vers 15 gaat het over genade aan een rest van Israël. In de ballingschap
werd het volk gedecimeerd, zo werd Gods oordeel over het onrecht voltrokken.
Op wat voor manier heeft de oproep van vs. 15 betekenis voor vandaag?
Betrek vers 21-24 eens op de kerkdiensten. Zitten we niet op de verkeerde
plek, als we in de kerk zoeken naar recht? Is dat niet veel meer iets om te
doen? Bedenk eens argumenten voor en argumenten tegen deze stelling.
In vers 24 gaat het over continuïteit in het doen van recht. Hoe kan je dat
persoonlijk en als gemeente in praktijk brengen?

Lees samen Matteüs 5: 3-10.
•
•

Welke ‘zaligsprekingen’ gaan over gerechtigheid?
Vers 6: wat betekent het om te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid?
Hoe doe je dat?
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Lees samen Matteüs 6: 31-34.
•
•
•
•
•

Hoe houden onze zorgen ons af van het doen van gerechtigheid?
Verlangen naar gerechtigheid begint bij je hart. Wat betekent dat?
Je kunt je handen vouwen én je handen uit de mouwen steken om recht te
doen. Denk eens aan de mensen in je omgeving. Hoe kan jij zorgen voor recht,
als volgeling en vertegenwoordiger van Christus?
Deel wel & wee met elkaar, toegespitst op recht en onrecht in je leven.
Neem samen de tijd voor gebed.

12-15
•
•
•

Lees http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/hoe-kan-je-onrecht-aanpakken/
Wat spreekt je aan?
Zoek op Youtube de video’s van schrijvers voor gerechtigheid op. Welk liedje
spreekt je het meest aan, waarom?
Kijk eens bij Micha Young en laat je inspireren! http://www.michanederland.nl/
young/filmpjes-bij-young/ Hoe kan jij je verzetten tegen onrecht?

16+
•
•

•

Ben jij een kritische consument? Denk je bij het kopen van eten, spullen en
kleren na over de impact die het heeft op deze wereld?
Er is nog nooit zoveel slavernij geweest op de wereld als vandaag. Grote kans
dat voor jouw smartphone of kleren mensen hebben gewerkt onder slechte
omstandigheden voor te weinig geld. Wat doet dit met jou? Heb je wel eens op
websites gekeken naar duurzame kleding, eten, telefoons, voordat je iets kocht?
Waarom wel/niet? Geef elkaar tips!
Hoe kan je het thema ‘recht doen’ behapbaar maken? Met andere woorden,
hoe kan je er in de praktijk iets mee doen dat zin heeft, zonder dat je verdrinkt
in de wereldproblematiek?

Bidden
•
•
•

Bid dat er recht gedaan mag worden op aarde. Benoem concreet waar nu grof
onrecht heerst.
Bid voor gemeenteleden die te maken hebben met onrecht. Leg hun klacht bij
God en vraag om gerechtigheid.
Vraag of God jou wil gebruiken als instrument voor gerechtigheid
(zie Rom. 6:13)
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9. Vol van Christus

Inleiding
In onze cultuur zit een merkwaardige tegenstrijdigheid. Aan de ene kant worden
we voortdurend uitgedaagd om in onze kracht te staan, onszelf te ontwikkelen en
te ontplooien. We mogen zelf bepalen wat we willen en doen, zolang we de vrijheid
van een ander maar niet aantasten.
Interessant is de ethische discussie over de beschikking over je eigen lichaam. Het idee dat ons lichaam
ons eigendom is, is breed geaccepteerd. ‘Heel wat actuele debatten over orgaantransplantatie, abortus, genderidentiteit en allerlei seksuele uitingen kunnen volgens mij begrepen worden als pogingen
tot verdediging van de antropologie van het ‘zelf bezitten van het eigen lichaam’, waarop het kapitalistische systeem berust.’ 16 Als je je lichaam in bezit hebt, worden technologische oplossingen voor
onvolmaaktheid heel normaal. Denk aan plastische chirurgie en het gebruik van botox. Je bent vrij
om te doen wat je wilt - het is jouw lichaam. Als je je lichaam ziet in het licht van Gods Woord als
geschapen en gegeven door God, dan verandert deze visie radicaal. Dan is je lichaam een gave van
God, een tempel van de Geest, waar je zuinig op bent en die je leert liefhebben en verzorgen.17
Aan de andere kant worden we voortdurend uitgedaagd om op anderen te lijken.
De invloed van modellen, vloggers en celebrities is groot. Zij dagen je uit op hen te
lijken, je als hen te kleden, net zo te leven als zij.
Voor veel jongeren leidt dit tot grote onzekerheid. Ze vinden het moeilijk om zichzelf te zijn (wie ben ik dan?) en kunnen ook niet worden als hun idolen (ik ben niet
zo leuk, knap, grappig, fotogeniek).
Vanuit de bijbel krijgen we de boodschap te horen dat we niet meer lijken op
onszelf. We zijn vervreemd geraakt van hoe we ooit door God zijn bedoeld. Zonde
tast onze identiteit aan. Gelukkig is er een andere weg dan in eigen kracht
staan of lijken op andere mensen.
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We mogen gaan lijken op Jezus, aan Hem gelijk worden. Dit brengt uiteindelijk
genadige ontspanning, omdat je niet meer hoeft te
voldoen aan een irreëel ideaalbeeld en ook niet hoeft te speuren naar je diepste
zelf en kracht. Christus wordt jouw doel - en Hij zorgt er voor dat je naar zijn beeld
verandert.
‘Met andere woorden: wie krampachtig doorgaat met pogingen tot zelfverwerkelijking, zal de innerlijke rust en bestaanszekerheid die hij zoekt nooit vinden. Maar wie deze laat varen, komt tot zijn
ware bestemming, wordt mens zoals God het bedoeld heeft. Over deze transformatie kunnen we niet
te gauw te hoog opgeven, en het Nieuwe Testament gebruikt er dan ook grote woorden voor. Het gaat
om een overgang uit de dood tot het leven (Joh. 5:25).’ 18
We noemen dit ook wel het proces van heiliging. Maar als heiliging teveel
betrokken wordt op het denken of het doen alleen, is het gevaar dat het gaat om
een denkmodel (eerst rechtvaardiging, dan heiliging) of om moralisme en
wetticisme (inzoomen op goed en slecht gedrag). Heiliging gaat allereerst om je
hart: een nieuwe identiteit in Christus. Je mag op Jezus gaan lijken, dus met hart
en ziel, verstand en al je krachten.
Ontmoeting rond het Woord
•
•

Lees samen de inleiding. In hoeverre ben jij bezig met ‘in je kracht staan’, sterk
zijn, voor jezelf zorgen?
Op Jezus lijken, dat is een dubbel proces. Steeds meer tot je doel komen. Maar
je moet ook steeds meer (van jezelf) loslaten. Wat moet je loslaten? Lukt jou
dat?

Lees samen Filippenzen 3: 5-16.
•
•
•
•
•

Wat bedoelt Paulus in vers 7? Wat was eerst winst voor hem, dat hij later als
‘afval’ is gaan zien? Kan je een vergelijking maken met je eigen leven?
Hoe kan je recht op je doel afgaan als christen (vers 14)?
Wat betekent ‘één zijn met Christus’, als je vers 9-10 leest?
Hoe kan je de kracht van de opstanding ervaren in je eigen leven? Is dat
‘positief denken’, of gaat het veel verder dan dat?
Herhaal de komende week eens een paar keer deze zin: ‘Het kennen van
Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.’ Stel je dan de vraag: hoe
ken ik Hem? Voel ik liefde voor Hem?

Lees samen 2 Korintiërs 5: 14-18.
•
•
•

Vers 14: wat je drijft, dat is wat je leven richting geeft, je diepste motivatie.
Kijk je in Paulus’ hart, dan zie je dat zijn diepste verlangen is geworden om
voor Christus te leven. Kan jij dat Paulus nazeggen? Wat drijft jou ten diepste?
Vers 15: in hoeverre leef je voor jezelf? Of voor anderen? Wat is het doel van
Jezus’ dood aan het kruis volgens Paulus?
Vers 17: Durf jij jezelf te zien als nieuwe schepping? Wat zegt dit over je
identiteit, wie je mag zijn?
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Waar verlangt God naar, als je vers 15-16 leest? Hoe kan Gods verlangen jouw
motivatie worden om niet langer voor jezelf te leven, en om anders te gaan
oordelen?

Lees samen 1 Johannes 2: 5-14.
•
•
•
•
•

•
•

Vers 8: wat in Jezus’ leven werkelijkheid is, is ook in jouw leven werkelijkheid.
Wat bedoelt Johannes?
Vers 6: wat betekent het om in Jezus’ voetsporen te treden? Betrek Filippenzen
2: 5-9 hier bij. Wat is de gezindheid van Jezus, en wat voor gezindheid mogen
wij krijgen?
Lees de bemoedigingen uit vers 13-14 voor. Wat betekent het? Druk het elkaar
op het hart.
Er zijn veel redenen waarom we niet echt op Jezus lijken. Je zou haast denken:
het lukt toch niet in dit leven. Maar lees eens de profielschets van Jezus:
Galaten 5: 22-23.
Het eindigt met: ‘Er is geen wet die daar iets tegen heeft’. Er is niets op tegen
om er naar te verlangen meer en meer op Jezus te gaan lijken. ‘Wanneer de
Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons
wijst’ (Gal. 5:25). Hoe kan je ervoor zorgen dat je hier moed in blijft houden
en je gedreven blijft om het in praktijk te brengen?
Deel wel & wee met elkaar. Wat mag jij in jouw leven opmerken van de vrucht
van de Geest?
Neem samen de tijd voor gebed.

12-15
•
•
•
•

Schrijf ‘Jezus’ op een papier. Schrijf er om heen de woorden waar je aan moet
denken als je aan Jezus denkt. Wie is Hij?
In welke mensen zie jij Jezus? Waarom?
Wil je echt op Jezus lijken?
Zie http://www.opkijken.nl/jezus-redder-en-rolmodel/.
Kijk op Opkijken naar ‘ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus’ http://www.opkijken.nl/ik-wil-meer-en-meer-gaan-lijken-op-jezus. Luister naar
het lied, en bid het zelf mee!

16+
•
•
•

In hoeverre kan je je eigen gedachten en daden sturen? Hoe zou je dat als
christen moeten doen?
Denk je er wel eens over na, hoe jij op Christus kunt lijken? Waarom is dat wel/
niet aantrekkelijk?
In hoeverre leef jij voor jezelf, of voor anderen? Hoe kan jij ‘als Christus’ zijn in
je eigen omgeving? Maak het eens praktisch met elkaar.
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Bidden
•
•
•

Vraag of je steeds meer op Jezus mag gaan lijken.
Bid dat je je eigen belangen kunt loslaten, dat je bereid bent om alles op te
geven om aan Hem gelijk te worden.
Bid concreet om de vrucht van de Geest uit Galaten 5: 22-23.
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10. Vol van de Geest

Inleiding
Heel het werk van de heilige Geest zou je kunnen typeren met het woord ‘volheid’,
of ‘verlangen’. Al aan het begin van de wereldgeschiedenis zweeft Gods Geest over
de oervloed. Alles is nog doods, maar er is verlangen om iets moois te maken. De
Geest laat zich niet weerhouden door de duisternis, maar kijkt waar het licht van
God moet schijnen.
In het Oude Testament wordt duidelijk dat het de Geest is die de schepping stuurt
en die aanstuurt op een nieuwe schepping. Gods verlangen naar een mooie wereld
wordt door de zondeval niet minder.
Bijvoorbeeld in Psalm 104:30: ‘Zend uw Geest/adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde
een nieuw gelaat’. En in Jesaja 32:15-16: ‘Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt
uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als het woud. Het recht
zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard.’ Hieruit blijkt dat de Geest niet
alleen betrokken is bij de schepping, maar ook bij de her-schepping.
Maar de Geest komt ook wonen in het leven en hart van de gelovige. De belofte van
Jesaja 32: 15-16 wordt vanaf Pinksteren vervuld. De Geest wordt uitgegoten vanuit
de hemel, Hij vervult de gelovigen. Zij worden aangestoken door Gods verlangen en
roemen de grote daden van God. Het is Gods verlangen om dichtbij zijn kinderen
te leven, hen te veranderen naar het beeld van zijn Zoon.
‘Het ware bewijs van de Geest is dan ook een vernieuwde ervaring van de aanwezigheid en liefde van God en het begin van een echte verandering in zowel ons
persoonlijke leven als de geschapen werkelijkheid als geheel. Beide zijn even
cruciaal. Een nieuwe ervaring van Gods liefde zonder de daarbij horende drive om
een kapotte wereld te vernieuwen, kan een vorm van zuiver geestelijk narcisme
zijn.’19
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Door over het werk van de Geest na te denken vanuit het verlangen van God, verzeil je minder snel
in allerlei eenzijdige discussies over wat de Geest precies geeft aan de individuele gelovigen en wat
je daar persoonlijk van mag verwachten. Hoe belangrijk deze vragen theologisch gezien ook kunnen
zijn, het werk van de Geest is breder en omvattender en heeft niet alleen het persoonlijke heil, maar
de herschepping van de hele wereld op het oog. Dat maakt een christen bescheiden: jouw roeping staat
in een omvattend kader van Gods handelen in de geschiedenis.
Zo krijgen christenen deel aan Gods verlangen door de Geest. Niet alleen Gods
verlangen met ons persoonlijk, maar ook Gods verlangen met deze wereld.
Christelijk verlangen wordt daarmee bepaald door de liefde van God. Gods
verlangen wordt ons verlangen. Dat is genade, een geschenk van de Geest.
Willen we leven als christenen op hartsniveau, dan hebben we de werking van de
Geest nodig. Dat verlangen moet worden wakker geroepen in ons hart en leven,
zodat het ons denken en doen gaat kleuren. Dat verlangen is gave en belofte
tegelijkertijd.
Kom Schepper God, o heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.20
Ontmoeting rond het Woord
•
•
•

Deel wel & wee met elkaar.
Lees samen hardop de inleiding. Alle onderwerpen in deze schets, zijn het werk
van de heilige Geest. Loop ze nog eens bij langs, en benoem hoe de Geest hierin werkt.
Wat heb je zelf gemerkt van de werking van de Geest bij de bespreking van
deze gemeenteschets? Is je hart vol geraakt van God? Heb je Gods verlangen
voor jou ervaren?

Lees samen Efeziërs 1: 3-14.
•
•
•
•

De Geest wil jou vol maken van Gods liefde en genade. Benoem eens met
elkaar álle beloften die in dit Bijbelgedeelte worden gegeven.
De Geest wil met jou aan de slag. Het is niet voldoende dat je gered bent - je
moet ook vernieuwd worden. Hoe kan vers 4-5 werkelijkheid worden in je eigen
leven?
Wat voor garantie geeft de Geest jou (vers 13-14)?
Stelling: op het moment dat je er naar verlangt dat de Geest in je werkt, is dat
de Geest die in je werkt.

Lees samen 2 Korintiërs 3: 1-18.
•
•

Een brief van Christus, door de Geest geschreven. Dat is Gods verlangen voor
jou. Ben jij zo te lezen voor anderen? Ook hier gaat het over je hart!
Vers 17 gaat over de vrijheid van de Geest. Welke vrijheid bedoelt Paulus hier?
Hoe kan je dat toepassen op je eigen leven?
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Vers 18: als je gericht bent op de luister (=glorie, heerlijkheid) van God, ga je
zelf veranderen. Hoe vind je hier het jaarthema terug? Wat is Gods verlangen
voor jou?
Valse bescheidenheid mag geen plek hebben. Paulus spreekt grote woorden
over het leven door de Geest, maar laat ook zien dat het Gods werk is (vers 5,
18). Herken je bij jezelf de valse bescheidenheid, het stemmetje dat jij nooit zo
kunt veranderen naar God beeld?
Benoem concreet het werk van de Geest in jouw leven en in het leven van de
gemeente. Schrijf de punten op om God voor te danken!
Neem samen de tijd voor gebed.

12-15
•
•
•
•

Bekijk http://www.opkijken.nl/wat-doet-de-heilige-geest/. Wat is Gods
verlangen voor jou?
Bekijk http://www.opkijken.nl/wie-is-de-heilige-geest/. Wist je dat de Geest
zoveel kan?
De Geest inspireert! Wat heb jij van Hem gekregen? Kan je dat ook inzetten in
de gemeente?
Schrijf een gedicht of een lied over de heilige Geest en mail het naar je
jeugdleider of de predikant. Geef er bij aan of het op de beamer mag op
zondag.

16+
•
•

Hoe kan jij Geestelijk leven? Wat voor tools heb je nodig om vol van de Geest te
kunnen blijven?
‘Een brief van Christus zijn, geschreven door de Geest’. Hoe kan jij dat zijn op
je werk? Maak het eens concreet met elkaar.

Bidden
•
•
•

Dank God voor het werk van de Geest in jouw leven en in de gemeente, aan de
hand van wat je met elkaar hebt opgeschreven.
Bid dat je steeds meer in vrijheid mag leven, in diepe verbondenheid met Vader
in de hemel.
Vraag of jouw verlangen gezuiverd mag worden, en steeds meer het verlangen
van God mag gaan weerspiegelen.
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