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PS. Dit digitale gespreksmateriaal is bedoeld om het te 

laten gebruiken door zoveel mogelijk mensen. Hoe meer 

hoe beter. Maar… we attenderen je erop dat je dit alleen 

mag delen en vermenigvuldigen als je een pakketaankoop 

hebt gedaan. We vertrouwen erop dat je aan deze oproep 

gevolg geeft. Op deze manier is het fınancieel mogelijk dit 

materiaal te blijven maken en verspreiden. Je kunt ook een 

gift doen aan het Evangelisch Werkverband. Zo help je mee 

aan de geestelijk vernieuwing van de kerk en de 

verbreiding van het Koninkrijk. Ga daarvoor naar 

www.ewv.nl/bouwmee

Wie Jezus ontmoet blijft wie hij was. Dat heeft Petrus ontdekt, 
de Samaritaanse vrouw bij de bron en nog vele anderen die 
Jezus ontmoet hebben.  
Jezus ziet je in je unieke individualiteit. 
Hij raakt je tot in het diepst van je wezen. 
Hij roept je op om je leven aan hem toe te wijden. 
  
In dit gespreksmateriaal wordt je betrokken bij vijftien ontmoetingen met Jezus. In 
feite is het best wonderlijk dat Jezus tijd en aandacht heeft besteed aan één op één 
ontmoetingen. Toch zijn juist daardoor mensen in beweging gezet die de wereld 
veranderden. Misschien ben jij ook wel een van hen! We wensen je veel plezier met 
dit gespreksmateriaal voor je Groeigroep. En vooral: ontmoet elkaar  
en ontmoet Jezus!

Jezus
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Voorwoord       _ 

 
 
Graag bieden we je dit nieuwe 
gespreksmateriaal aan om te gebruiken 
in je Gemeente Groei Groep, huiskring 
of huiskerk. We zijn dankbaar en trots je 
het te kunnen aanbieden.  
 
Dit jaar hebben we gekozen voor een 
onderwerp dat dicht op de huid komt: 
ontmoetingen met Jezus. Het is 
opvallend dat Jezus niet alleen oog had 
voor de mensheid in zijn algemeen, Hij 
zag ook die ene man of vrouw die op 
zijn pad kwam. Hij kon het niet aanzien 
dat mensen uitgesloten werden of 
gevangen zaten in ziekte, zonde of 
duistere machten. Hij wilde hun ‘leven 
in overvloed’ geven. In dit 
gesprekmateriaal zijn we getuige van 
vijftien ontmoetingen die Jezus heeft 
gehad met mannen en vrouwen. Iedere 
ontmoeting is uniek en in alle gevallen 
gebeurt er iets fundamenteels met deze 
mensen.  
 
Gezien, geraakt en geroepen 

Ontmoetingen heb je in soorten en 
maten. Je hebt simpele gesprekken over 
koetjes en kalfjes, maar ook 
diepgravende gesprekken over 

essentiële zaken. Je kunt oogcontact 
met iemand hebben, maar ook een 
uitgebreide chatsessie. De 
ontmoetingen die Jezus had zijn op het 
eerste gezicht heel gewoon. Toch 
maakten ze op zijn gesprekspartners 
een verpletterende indruk. Drie 
bijzondere dingen zijn ons - als 
schrijvers van dit materiaal - opgevallen 
aan de ontmoetingen met Jezus. 
Mensen voelden zich door hem gezien, 
geraakt en geroepen:  
 

Jezus ziet mensen in hun unieke =

individualiteit. Hij had oog voor 
mensen die gewoonlijk niet gezien 
werden, zoals kinderen en 
melaatsen. Tegelijk kijkt hij verder 
dan de oppervlakte. Denk 
bijvoorbeeld aan de Samaritaanse 
vrouw. Jezus had onmiddellijk door 
wat er zich in haar ziel afspeelde, dat 
ze leed aan een onvervuld 
liefdesleven. Maar Jezus ziet mensen 
niet alleen zoals ze zijn, Hij wil ook 
dat zij hém zien zoals Hij is. Dat zij 
ontdekken dat Hij de door God 
gezondene is, de Messias. En dat zij 
in hem gaan geloven. Zodat zij ‘leven 
in overvloed’ ontvangen.  
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Jezus raakt mensen tot in het diepst =

van hun wezen. Soms gebeurde dat 
letterlijk. Toen de bloedvloeiende 
vrouw Jezus’ kleed aanraakte voelde 
ze ‘elektriciteit’ door haar lichaam 
gaan. Ze genas. Toen Paulus 
onderweg naar Damascus Jezus 
ontmoette was hij drie dagen blind. 
En toen de theoloog Nicodemus 
met Jezus in gesprek ging, bleef het 
niet bij een vrijblijvende 
theologendiscussie, maar stelde 
Jezus hem de vraag of hij bereid was 
herboren te worden door water en 
Geest. Kortom, wie Jezus ontmoet, 
wordt in zijn ziel geraakt en radicaal 
vernieuwd. 
Tenslotte roept Jezus mensen om =

hun leven in dienst te stellen van zijn 
Koninkrijk. De rijke jongeman riep Hij 
op zijn bezittingen te verkopen en 
hem te volgen. Petrus nodigde hij uit 
om niet langer achteruit te kijken, 
maar de wereld in te trekken om 
‘mijn lammeren’ te weiden! Kortom, 
in de ontmoeting met Jezus wordt 
een mens geroepen en 
ingeschakeld.  

 
Gezien, geraakt en geroepen in de 
ontmoeting met Jezus. Wie zou dat niet 
willen? Wij leven in een tijd waarin 
mensen op zoek zijn naar hun identiteit. 
Wie ben ik? Man, vrouw, lhbt-er, wit, 
zwart, gekleurd, groen, fan van PSV of 
Ajax… Dat is zeker niet onbelangrijk, 
maar in de ontmoeting met Jezus 
ontdek je dat er iets veel belangrijkers 

is. Dat er een is die je ziet, raakt en 
roept. Dat je van hem bent. Dat is de 
diepste en meest bevrijdende identiteit 
die er is. En dat is ook vandaag nodig en 
mogelijk voor jou. Jezus ontmoeten. 
Door zijn Woord en door zijn Geest.  
 
We wensen jullie mooie, inspirerende 
en gezegende gesprekken toe. Maar 
vooral dat door alles heen Jezus je 
tegemoet komt. 
 

Pieter Both, Jeltje Elzinga,  
Inge de Rouwe, Peter Smilde en  

Karsten van Staveren 
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DEEL 1  
Vooraf 

1 Waarom Gemeente Groei Groepen 

2 De opzet van de bijeenkomsten 

3 Wie is Jezus?  
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 Waarom 
Gemeente Groei Groepen? 

Kleine groepen, grote kansen 
 
 
Jezus’ benadering, drie niveaus  

Als je de evangeliën in de Bijbel leest, 
valt het op dat Jezus mensen op 
verschillende niveaus benaderde. 
Allereerst nam Hij de tijd om met 
mensen persoonlijk te spreken, een op 
een. In dit gesprekboekje staan deze 
ontmoetingen centraal. Deze 
persoonlijke benadering is van groot 
belang in onze kerken, denk aan 
pastorale gesprekken. 

Daarnaast sprak Jezus ook tot grote 
groepen mensen. Denk aan de Bergrede 
waarmee Hij zich richtte tot een grote 
menigte mensen. Of aan de wonderbare 
spijziging, waarin Hij duizenden van 
brood en vis voorzag. Wij kennen in 
onze kerken ook bijeenkomsten voor 
grotere groepen, denk aan erediensten 
of conferenties.  

Opvallend is echter, dat Jezus het 
groot ste deel van zijn tijd investeerde in 
een kleine groep van twaalf leerlingen. 
Met deze kleine kring leerlingen ging Hij 
vriendschappelijk om, gaf hun intensief 
onderricht, beantwoordde hun vragen 

en gaf hun ‘stageopdrachten’! In drie jaar 
tijd gaf Hij hun een intense geestelijke 
vorming en maakte ze een ontwikkeling 
door van discipelen naar apostelen: ze 
werden uitgezonden om nieuwe 
discipelen te maken. 
 
Geestelijke groei in de huiskamer 

Jezus investeerde dus in de kleine 
groep. Dat doen wij ook in de 
Gemeente Groei Groep (GGG). In de 
intensiteit van het onderlinge gesprek 
groeit de gemeenschap met elkaar en 
met God. In de groep kun je 
geloofservaringen uitwisselen en 
groeien in je geloof. In de groep kun je 
elkaar stimuleren om je geloof ook 
werkelijk te leven en missionair te zijn. 
En is er ruimte om elkaar in gebed bij 
God te brengen. 
 
Je kunt groeien in de volgende 
aspecten: 

In je relatie met God •
Door samen Bijbel te lezen, hoor je 
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hoe Gods Woord uitwerkt in het 
leven van een ander. Onderlinge 
getuigenissen helpen je om te 
groeien in je vertrouwen op de Heer. 
In je relatie met andere gelovigen •
Door van hart tot hart te spreken 
groeit de onderlinge verbondenheid 
als gelovigen. 
In je vrijmoedigheid •
Door in een veilige kring uit te 
spreken wat de Heer voor jou 
betekent, vind je woorden om dat 
ook in een andere omgeving te 
doen. 
In het gebruik van je geestelijke •
gaven 
In de kleine groep kun je ontdekken 
wat je sterke en zwakke punten zijn. 
Je kunt oefenen met je geestelijke 
gaven. 
In je karaktervorming •
Door met elkaar op te trekken, 
ontdek je elkaars kracht en 
zwakheden, én hoe je daarmee om 
kunt gaan.  
In je geestelijke weerbaarheid •
Door je geloofsstrijd te delen en 
voor elkaar te bidden, word je 
krachtiger in de navolging 
In je gastvrijheid •
Door mensen in de groep uit te 
nodigen en met liefde te omringen 
geef je hen een kans om tot geloof 
te komen en daarin te groeien. 

 
Groeien in discipelschap 

De Gemeente Groei Groep is dus geen 
bijbelstudiegroep, maar een kleine 
geloofsgemeenschap, waarin je elkaar 
helpt je toe te wijden aan Jezus Christus 
en te groeien in discipelschap.  

Wat is dat eigenlijk, discipelschap? 
Discipelschap gaat verder dan 
kerklidmaatschap. Een kerklid heeft de 
mogelijkheid om toeschouwer te 
blijven en vanaf de tribune te genieten 
van het spel van een ander. Een discipel 
verlaat de tribune en wordt deelnemer, 
volgeling van Jezus. De kortste en 
misschien wel mooiste omschrijving 
van discipelschap is afkomstig van 
Dallas Willard: ‘Een leerling is iemand 
die in de nabijheid van de meester leert 
van de meester, om te worden als de 
meester.’ Kortom: een leerling van Jezus 
luistert naar zijn stem en doet wat Hij 
zegt.  

Maar dat gaat niet vanzelf. Toen 
Jezus zijn leerlingen de wereld instuurde 
om getuigen te zijn, riep Hij hen op om 
eerst te wachten op de ‘belofte van de 
Vader’ (Handelingen 1:4 en 8). Hij 
bedoelde daarmee de uitstorting van de 
heilige Geest. Als Evangelisch 
Werkverband zijn wij er diep van 
overtuigd dat de kerk begint bij 
Pinksteren. Dat geldt ook voor 
discipelschap. Het bijzondere van 
discipelen is dat ze niet meer vanuit hun 
eigen kracht werken, maar vanuit de 
kracht van de heilige Geest. Daartoe 
heeft Jezus zijn Geest uitgegoten en dat 
doet Hij nog steeds. Dan gebeuren er 
dingen die in eigen kracht onmogelijk 
zijn. Dit is misschien wel de 
belangrijkste reden om mee te doen in 
een groeigroep: groeien als discipel in 
de kracht van zijn Geest. En zo mee te 
werken aan de geestelijke vernieuwing 
van de kerk.  
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 De opzet  
van de bijeenkomsten 
 
 
 
Elke bijeenkomst van de Gemeente Groei Groep doorloopt zes 
stappen. Probeer deze zes stappen ook werkelijk te maken. Ze horen 
bij elkaar. Door deze opzet komen alle aspecten van discipelschap aan 
de orde: de relatie met elkaar, met God en met de wereld, en 
daarnaast kennis (hoofd), beleving (hart) en praktisch bezig zijn 
(handen). 
 
1 Ontmoeting 

We nemen de tijd voor elkaar om te 
horen hoe het gaat. Dit is geen 
opwarmertje, het is essentieel, we 
bouwen immers aan een hechte 
gemeenschap. Soms gebruiken we een 
‘ijsbreker’. 
 
2 Lied & gebed  

We verwelkomen de Heer in ons 
midden met een gebed en/of een lied. 
  
3 Introductie op het thema  

Voordat we de Bijbel openslaan, 
onderzoeken we wat we zelf al weten 
en denken rondom het thema.  

4 In gesprek met de Bijbel  

We luisteren naar de stem van God 
door een bijbelgedeelte te lezen en te 
bespreken. De nadruk ligt niet op studie 
maar op geloofsgesprek. De vragen 
kunnen daarbij helpen. 
 
5 Bouwstenen voor de praktijk  

Na al het praten volgt een moment van 
stilte. We laten alles wat we gehoord 
hebben even bezinken en luisteren naar 
de stille stem van Gods Geest. Wat wil 
Hij je zeggen? Wat wil Hij dat je gaat 
doen? En kun je dit uitwerken tot een 
bouwsteen, een concreet plan of 
activiteit? Achter in het boekje (deel 
3.8) vind je een werkblad met 
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bouwstenen waar je dit kunt 
opschrijven. Meer over bouwstenen 
vind je in deel 3.4. 
 
6 Gebed 

We sluiten af met een dankgebed en 
voorbeden voor elkaar.  

 
Achtergronden  

Ten slotte vind je enkele toelichtingen 
bij de bijbeltekst. Ze zijn niet uitgebreid; 
te veel uitleg kan het vrije 

geloofsgesprek belemmeren. De 
achtergronden helpen je om 
hindernissen te overwinnen en het 
bredere verband te ontdekken. Je zult 
zien dat je met elkaar heel veel weet.  

 
Triades 

Steeds worden er twee bijbelteksten 
toegevoegd, die passen bij het 
besproken thema. Je kunt ze gebruiken in 
een triade, of in je stille tijd thuis. Meer 
daarover op pag 114. 
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Jezus werd geboren als oudste kind van Maria en Jozef, waarbij zij 
wisten dat de heilige Geest een beslissende rol speelde. Daarna 
kregen zijn ouders nog meer kinderen. Jacobus is daarvan de 
bekendste geworden, omdat hij leiding gaf aan de gemeente in 
Jeruzalem na Pinksteren.  
In het (oude) prentenboek Hij was een van ons, van Rien Poortvliet, 
krijg je een prachtig beeld van het alledaagse bestaan van Jezus. Als 
zoon van de timmerman zal Hij geregeld de werkplaats hebben 
geveegd. Wat voor spelletjes zou Hij buiten gespeeld hebben? 
Waarschijnlijk is Jezus een paar jaar voor Christus geboren. Dat klinkt 
raar, maar er is waarschijnlijk een rekenfout gemaakt toen onze 
jaartelling werd bedacht. Jezus werd 33 jaar oud. Het is ook uit andere 
bronnen bewijsbaar dat hij echt geleefd heeft.  
 
Jezus is een zoon van Israël. Zo vluchtte 
Hij naar Egypte om net als het volk 
Israël te zijn. Hij wordt gedoopt in de 
Jordaan, zoals het volk ook door de 
Jordaan ging. En Hij is veertig dagen in 
de woestijn. Die kant is belangrijk om 
Hem te begrijpen. Zijn voorbeelden zijn 
joods, zijn gebruiken volgen de joodse 
Thora. Wie het jood zijn van Jezus 
wegmoffelt, heeft vaak moeite met het 

menszijn van Jezus. Dan wordt Jezus 
een soort halfgod die het leven niet 
echt raakt. Maar Jezus was eenzaam, 
had honger, was verdrietig, voelde zich 
niet begrepen. Hij weet wat wij 
doormaken en zo laat Hij zien dat God 
met ons is.  
 
De leerlingen van Jezus zullen Jezus 
allereerst gezien hebben als bijzondere 
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leraar. Hij is een rondreizende rabbi, 
zoals er wel meer waren. Tegelijkertijd 
is vanaf het begin al duidelijk dat Jezus 
meer is. Johannes de Doper wijst hem 
aan als degene die de belofte van het 
Oude Testament zal vervullen. Hij is de 
beloofde Messias of Christus. Christus is 
dus niet de achternaam van Jezus, maar 
een aanduiding van zijn functie: hij is 
door God aangesteld en gezalfd. 
Naarmate de evangeliën vorderen, 
wordt duidelijk dat Jezus nog veel meer 
is. Hij stelt zichzelf op een lijn met God. 
Johannes benadrukt steeds dat Jezus en 
de Vader één zijn. De andere evangeliën 
laten het zien in de confrontaties met 
de Schriftgeleerden, die zich eraan 
ergeren dat Jezus zonde vergeeft of op 
sabbat zieken geneest en zich in feite 
gelijkstelt aan God. Uiteindelijk is dat 
ook de aanleiding voor de kruisiging. 
 
Na Jezus’ opstanding zien we dat de 
leerlingen soms ook bidden tot Jezus. 
Voor hen was het immers duidelijk 
geworden dat Jezus de zoon van God 
was. Johannes beschrijft in het begin 
van zijn evangelie dat Jezus het Woord 
was waardoor God de wereld maakte. 
En dat Woord was God, zingt Johannes. 
Het is voor christenen belangrijk te 
weten dat Jezus de zoon van God is, 
want in hem is God zelf naar deze aarde 
gekomen om de wereld te redden.  
  
Leven, sterven en opstanding zijn bij 
Jezus van evenveel belang. Soms wordt 
de indruk gewekt dat het vooral om het 
sterven en de opstanding zou gaan, 
maar waarom zouden de 
bijbelschrijvers dan zoveel 
hoofdstukken over Jezus’ leven 

vertellen? Met zijn leven laat Jezus zien 
hoe het leven in Gods koninkrijk eruit 
ziet. Jezus ontmoet allerlei mensen en in 
die ontmoetingen veranderen mensen. 
Dit boekje laat zien hoe dat werkt. Met 
zijn sterven vernietigt Jezus alle macht 
en zonde die Gods koninkrijk bedreigen 
en met zijn opstanding overwint hij de 
dood zodat het nieuwe leven kan 
beginnen. Jezus is de koning die zijn 
koninkrijk laat ontstaan.  
 
Jezus is nog steeds te ontmoeten. Dat 
komt door de Geest van God. Die 
overbrugt de afstand in tijd en ruimte. 
Hoe jij Jezus ontmoet, verschilt per 
persoon. Bij sommige mensen gebeurt 
dat door dromen. Maar je kunt Jezus 
door een bijbeltekst ontmoeten. Vanuit 
die ervaring is dit boekje geschreven. 
Voor weer anderen is een lied een 
kanaal waardoor ze beseffen dat Jezus 
hun verlosser is. Ook het gebed kan een 
manier zijn om Jezus te ontmoeten. En 
laten we niet vergeten dat de daden van 
christenen laten zien dat Jezus leeft. 
Eigenlijk heeft elke christen zijn eigen 
verhaal waarin zij of hij Jezus heeft 
ontmoet. Wat is jouw verhaal?
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DEEL 2  
16 Programma’s 
1 Jezus ontmoeten  

Opstarten 

2 Jozef  
Niet altijd de voordeur 

3 Natanaël   
Gezien door de koning van 
Israël  

4 De Samaritaanse vrouw   
Hij weet alles van me 

5 Nicodemus  
Herboren! 

6 Do Event 
 

7 De bloedvloeiende vrouw   
Jezus aanraken 

8 De rijke jongeling  
Alles achterlaten 

9 Marta  
Als U hier was geweest…  

a Pilatus  
Wat is waarheid? 

b Do Event 
 

c Johannes en Maria  
Onverwachte gezinsuitbreiding 

d Maria Magdalena  
Wat’s in a name 

e Petrus  
Terugkomen bij Jezus 

f Filippus  
Uit je bubbel 

g Paulus  
Weg wijs 

h Johannes van Patmos  
Die is, die was en die komt 
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Programma 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus ontmoeten  

Opstarten       _  
 
 
 

Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren,  
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. 
Lucas 24:15 
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 1 Ontmoeting en kennismaking 

Misschien is dit de eerste keer dat je meedoet met een Gemeente Groei Groep. Het 
kan ook zijn dat je al jaren op een GGG zit. Hoe het ook zij, voor iedereen is dit ge-
spreksboekje nieuw.  

Wat vind je leuk om over jezelf te vertellen? =

 

 2 Lied & gebed 

HH 517  U nodigt mij aan tafel =

LB 646  De Heer is onze reisgenoot =

Luisterlied: You’ll Never Walk Alone =

https://www.youtube.com/watch?v=n4MBkvrFjFo 
 

 3 Intro op het thema 

Emmaüs, 20 jaar oud: 
‘Ik ben nooit erg gelovig geweest, maar toen ik Jezus in Jeruzalem hoorde spreken 
sprong er een vonk over. Niemand verwachtte dat van me, maar ik heb me bij hem 
aangesloten. Maar nu blijkt dat ik me vergist heb. Ik had me niet zo moeten laten 
meeslepen. Hij is dood. In een paar dagen is de hele organisatie opgerold. Ik was niet 
alleen verbijsterd en verdrietig, maar ook teleurgesteld in mijzelf. Hoe kon ik me zo 
vergist hebben? Mijn vriend en ik liepen naar huis, toen er opeens een vreemdeling 
met ons aan de praat raakte. Hij maakte indruk op ons. Wie was hij eigenlijk?’ 
 

‘Wat denk jij bij: Jezus ontmoeten’? 

Jezus ontmoeten staat niet los van elkaar ontmoeten. Daarvoor is een Gemeente 

Groei Groep. Lees met elkaar ‘spelregels voor het groepsgesprek’ (pag. 106) en 
bespreek dat met elkaar. 

 
 
We lezen Lukas 24:13-17 (NBV) 
 
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs 
heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over 
alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam 
Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, 
zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ 

s Markeer met een uitroepteken wat je aanspreekt of opvalt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
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 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

Dit is het begin van het verhaal van de Emmaüsgangers.  1.
Kent iemand het hele verhaal? Hoe ging dat? a.
Wat valt je op? b.

 
De Emmaüsgangers zijn verdrietig omdat Jezus dood is. Voor veel mensen 2.

is Jezus een figuur uit het verleden. Je kunt wel over hem, maar niet met 
hem praten. 

Wat valt je op in de verzen 15 en 16 a.
Waarom herkennen ze hem niet b.
Kan dat bij ons ook zo zijn? c.

 
Jezus maakt zichzelf niet bekend, maar luistert eerst naar hun verhaal en 3.

geeft ze de tijd om zelf ontdekkingen te doen. 
Waarom zou Jezus dat zo doen? a.
Doet hij dat nog? b.

 
Op pag 12 lees je meer over Jezus. Wat valt je op en wat spreekt je aan? 4.
 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

We hebben geluisterd naar het Woord van God en naar elkaar. Wees nu even 
helemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen heeft. 

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat verwacht je het komende seizoen te geven en te ontvangen? En wat niet? 

Welke afspraken maak je met elkaar. Frequentie samenkomen. Waar kom je 

samen? Wie doet wat? 
 

 6 Gebed 

Verzamel gebedsonderwerpen die te maken hebben met wat je hebt besproken. 
Misschien kunnen jullie dit samen bij God brengen.
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 ; Achtergrond  

Vers 13: Diezelfde dag 
Het is de eerste dag van de week, zondag, de dag van de opwekking van Jezus. Jezus 
is inmiddels verschenen aan Maria Magdalena en enkele andere vrouwen, maar de 
‘Emmaüsgangers’ weten nog van niets. Zie Lucas 24:1-12. 
 
Vers 13-14: De twee leerlingen uit Emmaüs 
Behalve de twaalf leerlingen van Jezus waren er nog meer volgelingen, volgens 
Handelingen 1:15 ongeveer 120. Deze twee komen uit Emmaüs, een plaatsje 60 
stadiën (11 km) van Jeruzalem, waarvan we de precieze ligging niet weten. Ze waren 
in Jeruzalem om Paasfeest te vieren, maar keren nu gedesillusioneerd terug vanwege 
de dood van Jezus.  
 
Triades 

Genesis 18:1-5 =

Genesis 28:10-13 =

 
Voor uitleg over Triades zie pag 114.  



Programma 2 

           Niet altijd de  voordeur     _ 
 

Jezus ontmoet Jozef 
Matteüs 1:18-25 

 
 

De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je 
vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt 
is verwekt door de heilige Geest.  
Matteüs 1:20 
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 1 Ontmoeting 

Hoe gaat het met je? Heb je vandaag ook iets onverwachts beleefd? =

Of: Een stamboom helpt je om te zien waar je vandaar komt. Ben jij trots op je =

afkomst of schaam je je er misschien een beetje voor?  
 

 2 Lied & gebed 

HH 146  Mary did you know =

HH 495  Onze hulp en verwachting =

LB 441  Hoe zal ik u ontvangen =

 

 3 Intro op het thema 

Jozef, 19 jaar oud: 
‘De eerste keer dat ik Jezus ontmoette was vóór zijn geboorte. Eerlijk gezegd was 
het geen aangename ontmoeting. We waren nog jong, Maria en ik. We waren uitge-
huwelijkt. Ik woonde nog thuis, toen ze aan mijn deur klopte. Ik zag onmiddellijk 
dat er wat aan de hand was. Ze keek bezorgd, maar ik zag ook een zekere opwin-
ding in haar ogen die ik niet kon thuisbrengen. ‘Ik ben zwanger….’ fluisterde ze. 
Op dat moment stortte mijn wereld in. Ik hield van haar. Ik had totaal niet ver-
wacht, eh, dat Maria zoiets zou doen. Ik heb de deur dichtgesmeten en me drie 
dagen en nachten opgesloten in mijn kamer.’  
 

Hoe zou jij reageren als je Jozef was. Verdrietig, boos, ….? 

In de Apostolische Geloofsbelijdenis staat iets over de onorthodoxe manier 

waarop Jezus ter wereld kwam. ‘Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren 
zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria.’ Is de ‘maagdelijke geboorte’ voor jou een blijde boodschap of bezorgt ze 
je hoofdbrekens? 

 
t Tip: Zoek een plaatje van Jozef (wat valt je op?) en doe onderzoek wie hij was. 
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We lezen Matteüs 1:18-25 
 
18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uit-
gehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door 
de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet 
in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit 
overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, 
zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat 
ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de 
naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is ge-
beurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is 
gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam 
Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker en 
deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn 
vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard 
had. En hij gaf hem de naam Jezus. 

s Markeer wat je aanspreekt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
 
 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 

Gespreksvragen 

(kijk vooral naar 2 en 5): 

Dit bijbelgedeelte gaat over ‘de afkomst van Jezus’ (vers 18).  1.
Vind jij het belangrijk iets te weten over iemands afkomst? Waarom? a.
In de verzen 1-17 (we hebben het niet gelezen) wordt een stamboom van Jezus b.
getoond, waarin benadrukt wordt dat hij via Jozef (16) afstamt van koning David (1 
en 6), en uiteindelijk van Abraham (1-2). Wat zegt dat over Jezus? 
Wat denk je, in hoeverre ben jij gestempeld door je afkomst?  c.

 
Letterlijk staat er in vers 18: de genesis (de verwekking, het begin) van 2.

Jezus. In Genesis 1:1 gaat over de genesis (‘in den beginne’) van de 
schepping en dat de Geest boven de wateren zweeft. Lees vers 18 nog eens 
in zijn geheel.  

Zie je overeenkomst tussen die twee ‘genesissen’ en wat zegt dat over Jezus? a.
Hoe is dat, denk je, om verwekt te zijn door de heilige Geest? Geldt dat ook voor b.
jou? 

 

21



We zien dat Jozef haar niet in opspraak wil brengen (19).  3.
Waarom niet? a.
Zou jij hetzelfde doen? b.

 
In een droom verschijnt een engel aan Jozef, zoals die ook aan Maria 4.

verscheen, en vertelt hem wat er gebeurd is (20-24).  
Wat zegt hij?  a.
Wat moet Jozef doen? b.
Hoe onderbouwt hij dat? c.
Hoe reageert Jozef op dit bericht?  d.
Hoe zou jij reageren? e.

 
Jezus komt op een tamelijk onorthodoxe manier de wereld van Jozef 5.

binnen.  
Ken je andere voorbeelden uit de Bijbel dat Jezus op een onverwachte manier het a.
leven van mensen binnenkomt?  
Hoe is Jezus jouw leven binnengekomen? b.
Wat leer jij van Jozef in zijn ontmoeting met Jezus? c.

 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

We hebben geluisterd naar woorden van God. Ook hebben we daarover met elkaar 
gesproken. Wees nu even helemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen 
heeft. 

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld  

Ik ga letten op onverwachtse gebeurtenissen in mijn leven, in de kerk en op mijn •
werk. En ik vraag Jezus of dat een deur mag zijn waardoor Hij binnenkomt. 

 

 6 Gebed 

Verzamel gebedsonderwerpen. 

Zing met elkaar een lied over de heilige Geest.  

Vraag in jullie gebed aan de Heer om binnen te komen in jullie leven met het oog 

op de gebedsonderwerpen. 
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 ; Achtergrond  

Vers 18: Afkomst/ genesis 
Letterlijk staat hier: de genesis van Jezus. Genesis betekent wording, oorsprong. Ook 
in vers 1 wordt al genesis gebruikt en wordt zijn afkomst in verband gebracht met de 
voorvaderen, waaronder David en Abraham. Maar hier in vers 18 gaat zijn oorsprong 
nog verder. Het wordt in verband gebracht met de heilige Geest. Zoals de Geest van 
God eens actief was bij de schepping van de wereld (Genesis 1:1-2), zo zien we de 
scheppende kracht van de heilige Geest nu werkzaam in het lichaam van Maria (vers 
20). Bij Jezus begint de herschepping van de wereld. 
 
Vers 18: Uitgehuwelijkt 
Volgens joodse gewoonte werden adolescenten al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, 
rondom het 12e levensjaar. Ze woonden dan nog bij hun ouders, maar golden wel al 
als man en vrouw (verzen 20 en 24).  
 
Vers 19: Verstoten 
Een huwelijk kon ontbonden worden onder bepaalde voorwaarden. Er moest dan 
een scheidingsbrief geschreven worden (Deuteronomium 24:1; Matteüs 19:7-9). 
Jozef kon kiezen voor een publieke rechtszaak of voor een scheidingsbrief zonder 
verdere ruchtbaarheid.  
 
Vers 20: In een droom 
Dit is de eerste van de drie 
dromen die Jozef ontvangt (1:20; 
2:13 en 19). God spreekt in de 
Bijbel (en ook nu nog) dikwijls 
door middel van dromen. Denk 
aan de droom van Jacob (Genesis 
28) en van de oudtestamentische 
Jozef (Genesis 37:5-11).  
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Vers 21: Jezus 
De naam Ièsous zoals die in het Grieks klinkt is afgeleid van de Hebreeuwse naam 
jehōsjūa of jēsjūa (Jozua). Dit betekent: ‘de HERE is redding’. Jezus/Jozua was ten tijde 
van het OT en NT een zeer gangbare Joodse naam.  
 
Verzen: 21-22 Profeet 
Het betreft hier (evenals in Mat.2:15) geen vervulling van een rechtstreekse profetie, 
maar van een eerdere gebeurtenis in de achtste eeuw. Jesaja kondigde in een uiterst 
duistere tijd de geboorte aan van een zoon, een kind uit het geslacht van David, die 
een keer zou brengen in het lot van Israël. Hij heet Immanuël, dat wil zeggen: God 
met ons. Door hem komt God in ons leven.  

 
Vers 25: Geen gemeenschap met Maria voordat 
Jozef had geen gemeenschap met Maria voordat ze haar zoon gebaard had. De 
reden daarvoor is vermoedelijk Jozefs respect voor de vrucht in Maria’s schoot. De 
opvatting dat Maria altijd maagd is gebleven vindt geen ondersteuning in dit vers (let 
op het woordje voordat). Jozef en Maria kregen nog vier zonen en verschillende 
dochters (Matteüs 13:55-56). 
 
Triades 

Genesis 1:1-3 =

Johannes 1:1-3 =
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Programma 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Gezien  
door de koning     van Israël        _ 

Jezus ontmoet Natanaël  
Johannes 1:43-51 

 
Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van 
Israël!’ zei Natanaël.  
Johannes 2:49 
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 1 Ontmoeting 

In tweetallen: vertel iets over jouw afgelopen 24 uur. Wat sprong eruit? =

Of: Wat is jouw lievelingsboom en waarom? =

 

 2 Lied & gebed 

HH 605 Juicht, want Jezus is Heer. =

HH 687 Maak ons tot een stralend licht. =

HH 416  Jezus, u bent het licht in ons leven. =

 

 3 Intro op het thema 

Natanaël, 25 jaar oud: 
‘Ik heb een hekel aan liegen. Wie kun je nog vertrouwen als iedereen met de waar-
heid sjoemelt? Maar laatst zat ik er zelf helemaal naast. Een vriend van mij ver-
telde dat hij de Messias had ontmoet. De Messias?? zei ik, waar komt hij dan 
vandaan? Uit Nazaret, zei hij. Laat me niet lachen, zei ik. Denk jij dat de Messias 
uit Galilea komt? Heb jij Micha 5:1 wel eens gelezen? Maar toen hij me meenam 
en bij Jezus bracht, schrok ik. Het leek wel alsof Hij dwars door me heen keek. Hij 
had me zien zitten onder de vijgenboom. Hij wist dat ik een hekel heb aan leugens. 
Normaal ben ik niet zo, maar ik viel op mijn knieën en kon alleen maar zeggen: U 
bent de Zoon van God, de koning van Israël…. ‘ 
 

Natanaël heeft een hekel aan leugens en zoekt naar waarheid. Waarheid en leu-

gen staan erg ter discussie in onze tijd. Hoe kijk je daarnaar?  
Zegt het jou wat: Jezus als koning? 

 
t Tip: Google de discipel Natanaël. Wat weet je van hem? 
 
 
We lezen Johannes 1:43-51 
 

43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. 
Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad 
als Andreas en Petrus. 45Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de 
man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten 
spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan 
daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47 Jezus zag Nata-
naël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48 ‘Waar 
kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filip-
pus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49 ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent 
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de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat 
ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51 ‘Waarachtig, 
ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de en-
gelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ 

s Markeer met een uitroepteken wat je aanspreekt of opvalt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
 
 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

(kijk vooral naar de vragen 1, 3 en 5) 

Vaak blijkt Jezus mensen die hij ontmoet al diepgaand te kennen. Hij weet 1.
dat Natanaël een echte Israëliet is, in wie geen bedrog is (vers 47).  

Wat zou Hij daarmee bedoelen? Is het een compliment? a.
Waarom raakt dit Natanaël zo?. b.
Zou Jezus dat ook over jou kunnen zeggen? c.

 
‘Ga zelf maar kijken’, krijgt Natanaël te horen als hij zegt dat hij er niets 2.

van gelooft. Dat is een aansporing om op onderzoek te gaan (in het 
vertrouwen dat hij zelf zal ontdekken wie Jezus is. 

Hoe ga jij om met kritiek op (jouw) geloof? a.
Moedig jij mensen (en jezelf) aan om op onderzoek te gaan. Of dring jij erop aan b.
om gewoon maar te geloven? 

 
Natanaël komt niet tot die belijdenis omdat Filippus hem overtuigt heeft, 3.

maar omdat Jezus hem ‘gezien’ heeft (verzen 48 en 50).  
Hoe belangrijk is het voor jou dat God/Jezus je ziet en kent? a.
Wat heeft bij jou het zetje gegeven om te geloven in Jezus (als koning)?  b.

  
“Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël.” Een 4.

klinkende geloofsbelijdenis.  
Bespreek met elkaar de onderdelen van deze belijdenis.  a.
Zou jij dit Natanaël kunnen nazeggen, of zou jij andere woorden kiezen? b.

 
De wet en de profeten spreken over de komende Messias (vers 45). Lees 5.

de achtergronden bij dit vers.  
Welke taken had een koning in het Oude Testament? a.
Wat voor soort koning is Jezus? b.
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Vooral in tegenspoed vinden velen troost in de belijdenis dat Jezus Heer/koning c.
is. Herken je dat? Hoe kan dat? 
Opvallend is de aanduiding “koning van Israël”. Wat zegt jou dit? d.

 
Natanaël werd door Jezus ‘gezien’. Maar Natanaël zal nog meer 6.

wonderlijke dingen zien: Engelen van God opstijgen en neerdalen op de 
Mensenzoon. Lees de achtergronden bij vers 51.  

Lees Genesis 28 (of vertel het na) en bespreek hoe dit verhaal op de achtergrond a.
meespeelt.  
Hoe zie je in Jezus’ leven dat hij het contact met God is? b.
 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’  
zei Natanaël.  
 
We hebben geluisterd naar de ontmoeting van Jezus en Natanaël. Wees nu even he-
lemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen heeft.  

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld 

Ik wil iemand de weg wijzen naar Jezus. Daar ga ik voor bidden.  •
 

 6 Gebed 

Bid met elkaar dat jij ook weer iemand naar Jezus mag brengen. Dat je een Filippus 
voor iemand mag zijn.  
 

 ; Achtergrond 

Bij vers 45: Natanaël 
Natanaël is een van de twaalf discipelen, maar verder in het Nieuwe Testament 
horen we niets meer over hem. Mogelijk is het de zoon (bar in het Aramees) van 
Tholomeüs en wordt hij elders Bartholomeus genoemd.  
Je ziet in dit bijbelgedeelte een mooie beweging. Filippus ontdekt Jezus. Dat wil hij 
niet voor zichzelf houden. Hij vertelt het door aan een ander, maar houdt het niet bij 
praten, hij nodigt die ander uit om naar Jezus toe te gaan. Zo gaat het verder, van de 
een naar de ander. Een mooi model voor evangelisatie.  
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Bij vers 45: Hem over wie de wet en de profeten geschreven hebben 
De wet en de profeten (het Oude Testament) hebben een duidelijke boodschap. 
God is de koning van hemel en aarde en hij komt terug naar Israël om zijn Koninkrijk 
defınitief te vestigen, met de Messias (de gezalfde) als koning. In de Bijbel heeft de 
koning twee belangrijke taken. Israël bevrijden van vijanden én rechtspreken. Onder 
de Romeinse bezetting keek men uit naar de komst van de Messias. Het koningschap 
van Jezus kenmerkt zich niet door geweld maar door zijn Geest, door liefde, 
vergeving, genezingen, dienst, kruis en opstanding, de uitstorting van zijn Geest, etc. 
Zo breekt zijn koninkrijk baan.  
 
Bij vers 46: Daar kan niets goeds uit komen 
Nazareth lag in Galilea, het noordelijke deel van Israël. Men keek neer op Galilea, 
waar weinig Joden en veel heidenen (niet-joden) woonden: ‘Daar kan niets goeds uit 
voortkomen.’ Bovendien verwachtte men de Messias uit Bethlehem, de 
geboortestad van koning David: Micha 5:1. 
 
Bij vers 47: Geen bedrog 
Natanaël is een Israëliet in wie geen bedrog is. Bedoeld is hier niet dat alle Israëlieten 
leugenaars zijn. Alle mensen hebben iets leugenachtigs in zich. Natanaël is iemand 
die hartstochtelijk zoekt naar waarheid en eerlijkheid.  
 
Vers 48: Vijgenboom 
Natanaël zit onder een vijgenboom. Een vijgenboom heeft grote bladeren en geeft 
veel schaduw. Daar kon je echt onder schuilen zonder dat je gezien werd. Toch ziet 
Jezus hem. Jezus kent ons door en door, waar wij ons ook verschuilen.  
 
Vers 51: Mensenzoon 
De aanduiding Mensenzoon voor Jezus komt veel voor in de evangeliën. Het wijst op 
Jezus in zijn vernedering: Hij is mens geworden. Ook verwijst het naar Daniel 7:13-14, 
waar ‘iemand als een mens’ voor God wordt geleid en aangesteld wordt als koning. 
Hij vestig het eeuwige Koninkrijk van God.  
 
Vers 51: Engelen 
Jezus voorspelt dat Natanaël nog meer zal zien. Engelen van God zullen neerdalen 
op de Mensenzoon. Dit is een verwijzing naar de droom die Jakob (later Israël ge-
noemd) had in Genesis 28. Hier laat Jezus al zien wie Hij is en wat zijn taak is: Hij is de 
verbinding tussen hemel en aarde. Door hem is er weer contact met God.  
 
Triades 

Genesis 28:12-15 =

Daniel 7:13-14 =
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Programma 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hij weet  

 alles van me 
                                       

_  
Ontmoeting met de  
Samaritaanse vrouw 
Johannes 4 

 
‘In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem  
door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ 
Johannes 4:39 
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 1 Ontmoeting 

Hoe is het met je? Is er iets wat je graag zou willen vertellen? =

Of: Ieder mens heeft dingen die hij heel graag doet in zijn vrije tijd. Wat is jouw =

hobby? 
 

 2 Lied & gebed 

Opw. 587  Ik was verloren, maar U redde mij  =

HH 50  Heer, U kent mij als geen ander =

LB 139b  Heer, U doorgrondt en kent mij  =

 

 3 Intro op het thema 

Samaritaanse vrouw, 31 jaar oud.  
‘Ik weet inmiddels wel hoe dat voelt. Mensen denken dat ze alles van me weten. Ze 
kijken, ze praten, maar ze kijken me nooit echt aan. Ja, ze praten heel graag over 
mij, maar nooit met mij. Ik kan maar weinig mensen vertrouwen. De mannen in 
mijn leven hebben me geen zekerheid of liefde gebracht. De vrouwen in mijn leven 
lieten me vallen. Ik trek me maar het liefste terug. Ik moet mezelf redden.’ 
 

‘Mensen die alles van je denken te weten.’ Herkenbaar? 

 
t Tip: Er is een TV programma met de naam: ‘Als je me echt zou kennen….’ Doe 

een rondje waarbij iedereen om de beurt de zin moet afmaken: ‘Als je me echt 
zou kennen, zou je weten dat…’. Het mag serieus zijn, gek, alles is goed. Maar 
maak het niet te lang.  

 
 
We lezen Johannes 4: 5-19, 27-30 en 39-42 
 
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob 
aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van 
de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7Toen kwam er een 
Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 
8Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9De vrouw 
antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10Jezus zei tegen 
haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém 
erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u 
hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 
12U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven 
en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13‘Iedereen die dit water 
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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.’ 16Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen 
en kom dan weer terug.’ 17‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt 
dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu 
hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, 
heer, dat u een profeet bent!’  
27Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat 
hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of 
‘Waarom spreekt u met haar?’ 28De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de 
stad en zei tegen de mensen daar: 29‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. 
Zou dat niet de Messias zijn?’ 30Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. 
39In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van 
de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ 40Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen 
te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. 41Nog veel meer mensen kwamen tot 
geloof door wat hij zei; 42ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om 
wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij 
werkelijk de redder van de wereld is.’ 

s Markeer wat je aanspreekt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 

Gespreksvragen 

(vooral de vragen 2, 4 en 5): 

Lees de verzen 5-9 nog eens door en noem tenminste drie redenen 1.
waarom deze ontmoeting tussen de vrouw en Jezus ongewoon is. 
 

Het eerste wat Jezus doet is vragen om water (vers 9). Hij begint niet over 2.
bekering of verandering van leefstijl. Hij zoekt contact naar aanleiding van 
iets gewoons als dorst. 

Hoe zou jij reageren als Jezus je om drinken zou vragen? a.
Wat bedoelt Jezus met ‘levend water’? (verzen 13-14) b.
Wat stel jij je daarbij voor of wat merk je daarvan? c.
 
‘Geef mij dat water, Heer dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik 3.

ook niet meer hierheen te komen om water te putten’ (vers 15) 
Lees psalm 42:1-3. Waar smacht de psalmist naar? a.
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Herken je iets van die dorst? b.
Als je je verplaatst in deze vrouw: Wat zou er moeten gebeuren om haar leven te c.
veranderen, haar dorst te lessen? 

 
‘Hij weet alles van me,’ zegt de vrouw twee keer (verzen 29 en 39). 4.
Waarin voelt deze vrouw zich door Jezus gekend?  a.
Waarom maakt dit zoveel indruk op de vrouw? b.
Voel jij je gekend door Jezus (en: wat is daarvoor nodig)? c.

 
Wanneer voel je je gekend door mensen? Bespreek onderstaande 5.

mogelijkheden: 
Wanneer je je leven deelt op sociale media, ook minder goede momenten. a.
Wanneer je een goede jeugdvriend hebt, die je ups en downs heeft meegemaakt. b.
Wanneer iemand aandachtig naar je luistert en er later op terug komt. c.
Wanneer je je geliefd voelt zonder er iets bijzonders voor te doen.  d.
Anders, namelijk… e.

 
Veel Samaritaanse stedelingen komen tot geloof (verzen 39-42) 6.
Wat hielp hen daarbij?  a.
Welke getuigenis leggen ze af? b.
Waarom is dat bijzonder? (zie ‘achtergronden’ op de volgende pagina) c.
 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

‘In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis 
van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ 

 
We hebben geluisterd naar de ontmoeting van Jezus en de Samaritaanse vrouw. 
Wees nu even helemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen heeft.  

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld:  

Ik neem deze week de stap om met Jezus te delen wat me echt bezig houdt of •
dwars zit, maar wat ik altijd voor hem verborgen heb gehouden.  
 

 6 Gebed 

Bid dat God je mensen op je pad brengt met wie je een oprecht gesprek mag 
voeren. Zonder oordeel, met compassie.  
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 ; Achtergrond 

Bij vers 5: Samaritanen  
Samaritanen zijn de bewoners van de landstreek Samaria, die tussen Judea en Galilea 
in ligt. Er waren onoverkomelijke godsdienstige en politieke tegenstellingen tussen 
Joden en Samaritanen. Liever gingen ze een straatje om dan elkaar tegen te komen. 
Toen het Joodse volk terugkwam in de zesde eeuw voor Christus uit de ballingschap, 
boden de Samaritanen aan om mee te helpen aan de wederopbouw van de tempel. 
Dit werd geweigerd, waarna de Samaritanen een eigen tempel bouwden op de berg 
Gerizim. Als Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet, is die tempel al verwoest, maar 
wordt de berg als heilige plaats beschouwd.  
Samaritanen baseren zich alleen op de Thora, de eerste vijf boeken van de Tenach. 
Andere bijbelboeken en mondelinge tradities wijzen ze af. Ze zien zichzelf als 
hoeders van de traditie van Mozes en noemen zichzelf ook de Shomeriem (hoeders 
van de Thora). Op grond van Deuteronomium 18:15 verwachten zij de Messias, die zij 
de Ta’eb noemen, de teruggekeerde Mozes, van wie zij verwachten dat hij de tempel 
op de berg Gerizim zal herstellen. Er leven op dit moment nog ongeveer 800 
Samaritanen in Israël. Een deel op de berg Gerizim en een deel op de westelijke 
Jordaanoever. 
 
Bij de verzen 8-9: Ongewone ontmoeting 
Alles is ongewoon bij deze ontmoeting. Een man spreekt niet zomaar een vrouw aan 
in het Israël van die tijd. Ook spreekt een Jood liever niet met Samaritaan. Tenslotte is 
ook het tijdstip ongewoon (zie bij water putten). 
 
Bij de verzen 6-15: Jakobsbron, bron van levend water  
Hoewel in het Oude Testament de Jacobsbron niet vermeld wordt, was deze 
algemeen bekend. De bron ligt aan de voet van de berg Gerizim, een kwartier lopen 
vanaf Sichar. Jakob heeft deze bron gegraven om niet afhankelijk te hoeven zijn van 
de Kanaänieten. Het is een diepe put, die verbonden is met een waterader, en 
daarmee een bron van levend, dat wil zeggen, zichzelf verversend water.  
 
Bij vers 7: Water putten 
Water halen was het werk van vrouwen. Dit deden ze ‘s morgens vroeg of aan het 
eind van de avond, wanneer het koeler was. Deze vrouw gaat midden op de dag, 
waarschijnlijk om de ontmoeting met andere vrouwen te vermijden. Omdat de bron 
diep is heb je een schepemmer nodig. Jezus heeft haar daarom nodig voor water. Of 
heeft zij Jezus nodig voor levend water? De dagelijkse werkelijkheid en de 
geestelijke werkelijkheid worden vervlochten.  
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Bij vers 10: Levend water 
Het levende water waar Jezus over spreekt, is geestelijk water dat de dorst van het 
hart lest. De vrouw zegt: Geef het mij zodat ik het niet meer hoef te halen. Hiermee 
verwijst ze indirect naar de moeiten in haar leven en de eenzaamheid. In het Oude 
Testament wordt er al over levend water gesproken, zoals in Jesaja 55:1. Jezus spreekt 
in Johannes 7:38 over ‘stromen van levend water’ die uit iemands binnenste zullen 
vloeien. Dit is de Heilige Geest, die in ons leeft, troost en vernieuwt.  
 
Bij vers 42: Redder 
Het Griekse woord ‘Soter’ betekent redder, bevrijder of heiland. Verschillende 
heidense goden kregen dit predicaat als beschermer van bijvoorbeeld 
vriendschappen (Soter Philius).  
Het is bijzonder dat deze mensen Jezus de ‘Redder van de wereld’ noemen. Ze 
leggen hun eigen Messias-verwachting niet meer op hem (wederkomst van Mozes), 
noch is de Joodse Messias-verwachting leidend (afstammeling koning David). De 
redder van de wereld is universeel en niet meer verbonden aan tradities of eigen 
interpretaties.  
 
Triades 

Psalm 139:1-3 =

Jesaja 55:1 =
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Programma 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herboren! _ 
Jezus ontmoet Nicodemus  

Johannes 3:1-21 
 

Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk 
van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en 
geest.  
Johannes 3:5 

36< INHOUD



 1 Ontmoeting 

Hoe zit je in je vel? =

Of: De geboorte van een mens gaat niet vanzelf. Weet jij iets over je eigen geboorte? =

 

 2 Lied & gebed 

HH 104  Alzo lief had God de wereld =

HH 645  Jezus wij verhogen u =

LB.632  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt  =

 

 3 Intro op het thema 

Nicodemus, farizeeër, 48 jaar oud: 
‘Ik ging die nacht naar Jezus, want hij had indruk op me gemaakt. Niet overdag, 
want dat geeft maar praatjes. Toen ik met Jezus over theologie wilde discussiëren, 
gebeurde er iets bijzonders. Het lukte me niet om het gesprek vrijblijvend te hou-
den. Hij begon over mijn geboorte en de noodzaak van een nieuwe geboorte. Hij 
dwong me om over mezelf na te denken en zei dat Hij me kon helpen omdat Hij 
rechtstreeks bij God vandaan komt. Toen Hij dat zei keek hij zo met zoveel liefde 
aan... Maar wil ik dat eigenlijk wel en durf ik het?’  
 

Echt veranderen, herboren worden, je bekeren. Kunnen mensen veranderen?  

Wat weten jullie van Nicodemus (zoek samen uit) 

 
 
We lezen Johannes 3:1-21 
 
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij 
kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent 
die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen 
doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw 
wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren 
worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer 
de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: 
‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, 
tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is 
menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik 
zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen 
hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij 
heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan 
dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van 
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Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we 
getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 

Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie 
me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand 
opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de 
Mensenzoon? 
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar 
om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel 
uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde 
geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun 
daden waren slecht. 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat 
anders zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, 
zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’ 

s Markeer met een uitroepteken wat je aanspreekt of opvalt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

(kijk vooral naar de vragen 3, 4 en 6) 
Nicodemus bewondert Jezus en komt in de nacht. Wellicht is hij bang voor 1.

zijn reputatie als Farizeeër.  
Herken jij die schaamte?  a.
Vind je het vreemd dat een ‘geestelijke’ daar last van heeft? Leg uit. b.

 
Nikodemus laat Jezus weten dat hij hem bewondert (vers 2). Jezus gaat 2.

daar niet op in, maar wil het hebben over de kéuze die Nikodemus moet 
maken (3 en verder). Waarom zou Jezus zo op Nikodemus reageren? 

 
Jezus spreekt in vers 3 over ‘opnieuw geboren’ of, andere vertaling: ‘van 3.

boven geboren worden’ (zie ‘achtergronden’ bij dit hoofdstuk). 
Hoor jij verschil in de vertaling? Probeer dat onder woorden te brengen.  a.
Kun jij van jezelf zeggen dat je opnieuw geboren of van boven geboren bent? b.
Is dat ook concreet merkbaar in je gedrag? c.
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Jezus legt uit dat deze geboorte een geboorte uit water en Geest is 1.
(verzen 5-8).  

Wat bedoelt Hij daarmee, denk je?  d.
Kun je ook concreet merken dat iemand geboren is uit water en Geest?  e.

 
Johannes 3:16 is op internet de meest geciteerde bijbeltekst. Het wordt 2.

wel ‘het evangelie in het evangelie’ genoemd.  
Zegt deze tekst je? Wat raakt je?  a.
In deze tekst gaat het ook over het oordeel van God. Wat wordt daarover b.
gezegd? 
Hoe beleef jij het oordeel van God?  c.

 
Lees de verzen 14 en 15 nog eens. Jezus, de mensenzoon, blijkt de spil te 3.

zijn om opnieuw geboren te kunnen worden. Het gesprek draait om de vraag 
wie Jezus is en in wie Nikodemus gelooft. Dat gaat een stap verder dan 
Nicodemus’ bewondering (vers 1). 

Wat wordt in de verzen 14 en 15 gezegd over Christus’ dood? a.
Jezus nodigt Nikodemus uit om in hem te geloven, maar Nikodemus’ reactie lezen b.
we hier niet. Wat denk je, hoe zou hij gereageerd hebben?  
Hoe zou jij reageren?  c.

 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij 
hij geboren wordt uit water en geest.  
Johannes 3:5 
 
We hebben geluisterd naar wat Jezus zegt tegen Nikodemus en daarover met elkaar 
gesproken. Wees nu even helemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen 
heeft.  

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 

 
Bijvoorbeeld 

 Ik wil komende twee weken laten zien dat ik me niet schaam voor mijn geloof in •
Jezus. 
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 6 Gebed 

Sommige christenen werken met een zondaarsgebed. Een gebed om te bidden op 
het moment dat ze hun leven aan Jezus geven.  
 
Heer God en Vader, ik wil vandaag bij u komen. Ik erken mijn tekorten. Ik leefde zon-
der u en vraag u om vergeving voor alle zonden die ik tegenover u en tegenover 
mensen heb begaan. Heer, spreek me vrij door het offer van uw Zoon, Jezus Christus. 
Ik stel mijn hart open voor u en nodig u uit mij te vervullen met uw Geest en van bin-
nenuit vernieuwen. Leer mij u te volgen en te gehoorzamen. Leer mij uw Woord te 
lezen en te begrijpen. Ik dank u dat u mij hebt aangenomen als uw eigen kind en leg 
mijn leven in uw handen. Amen. 
 

 ; Achtergrond  

Vers 1: Nikodemus, Farizeeër 
Nicodemus behoorde tot de schriftgeleerden uit de groepering van de Farizeeërs. 
Ze stonden bekend om hun liefde voor de gewone man en hun aandacht voor een 
strikte naleving van de wet. Nicodemus sympathiseert met Jezus. Hij zal later voor 
Jezus pleiten (Johannes 7:50) en mede zorg dragen voor zijn begrafenis (Johannes 
19:39) 
 
Vers 3: Opnieuw of van boven geboren worden 
Jezus gaat niet in op Nikodemus’ bewonderende opmerkingen, maar wil het gesprek 
op een dieper niveau brengen, over de keuze die Nikodemus moet maken! Hij moet 
‘apoothen’ geboren worden. Je kunt dit vertalen met: van boven of opnieuw. 
Nicodemus lijkt ‘opnieuw geboren’ te horen, want in die lijn spreekt hij verder. Jezus 
lijkt ‘van boven geboren’ te bedoelen gezien de rest van het gesprek. In Jeremia 
31:31-34 en Ezechiël 36:22-32 wordt duidelijk dat we geboren moeten worden van 
boven. Bij ‘opnieuw geboren worden’ ligt de nadruk meer op onze activiteit daarin, 
bij ‘van boven geboren worden’ gaat het initiatief meer van God uit. Dit is de enige 
plek in de bijbel waar deze uitdrukking op deze manier wordt gebruikt. Dat moet ons 
misschien wat terughoudend maken om er al te grote conclusies aan te verbinden. 
Op andere plekken wordt vaak het woord bekering gebruikt: we moeten ons 
omkeren naar Jezus Christus en met hem gaan leven. In alle gevallen gaat het om een 
fundamentele vernieuwing van een mens. Sommige christenen geven zichzelf het 
label: reborn christians. 
 
Vers 5: Geboren worden uit water en Geest.  
Het water staat voor het loslaten van de oude mens en de Geest voor het 
aantrekken van de nieuwe mens. Beiden komen samen in de doop (Romeinen 6:4). 
Zie ook Johannes 1:26-34 over de doop met water en Geest. Dit is wat bedoeld 
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wordt met die geboorte van boven vandaan. Want alleen God kan ons reinigen en 
vullen met zijn Geest.  
 
Vers 14: Het omhoogheffen van de slang door Mozes  
In Numeri 21:4-9 kun je lezen over de koperen slang op een staak. Als het volk 
daarnaar keek werden ze genezen van de giftige slangenbeten. Het wordt hier 
gebruikt als beeld van de kruisiging. Jezus neemt het kwaad op zich en bevrijdt hen 
die geloven van de schuld. In het evangelie naar Johannes is de kruisiging de eerste 
stap op weg naar de verhoging van Jezus. Hij is onderweg naar de hemel en neemt 
de gelovigen met zich mee. (Johannes 8:28 en 12:23)  
 
Vers 16: De wereld 
In deze bekende tekst komt Gods liefde voor de gehele wereld in beeld.  
 
Triades 

Romeinen 6:4-6 =

Johannes 8:28-29 =
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Programma 6 

 
 
 
 

 
Do event 

 Just do it! 
                         

_ 
 
 
 
Het is zover, we komen in actie. Hoe dat eruit ziet, is voor iedere groep 
anders. Misschien kun je voorafgaand aan het Do Event nog een 
moment nemen voor elkaar en om te bidden. Dan kun je de volgende 
opzet gebruiken. Voel je vrij om het anders of om het niet te doen. 
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 1 Ontmoeting 

Is iedereen er klaar voor? Zit iedereen goed in zijn vel? Laatste voorbereidingen. 
 

 2 Bijbel 
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep 
met hen mee. 
Lucas 24:15 
 

 3 Lied & gebed 

We danken de Heer en vragen Hem onze activiteiten te omringen met zijn genade 
en zegen.  

LB 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister =

HH 590/ Opw. 7 Heer, God U loven wij =

Opw. 249 Heer, wat een voorrecht  =

 

 4 Do Event 
Zie uitleg op pag 113 
 

 5 Afsluiting 

Als er gelegenheid is, sluiten we de activiteiten af met een lied en een dankgebed.

43



 
Programma 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Jezus   aanraken 
                                                              

_ 
 

Jezus ontmoet de  
bloedvloeiende vrouw 

Lucas 8 
 

Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – en 
door niemand genezen had kunnen worden, al had ze 
haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven - naderde Jezus 
van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. 
Lucas 8:43-44 
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 1 Ontmoeting 

Kijk eens bewust naar jezelf: je handen, je benen, je lijf. Hoe zit je in je vel? =

Of: Sommige mensen zijn erg ‘aanrakerig’, anderen houden liever een beetje af-=

stand. Hoe zit dat bij jou? 
 

 2 Lied & gebed 

HH 275 Heer, ik kom tot U =

HH 644 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen =

LB 695 Heer, raak mij aan met uw adem =

 

 3 Intro op het thema 

Sara, 28 jaar oud: 
‘Ik ben opgegroeid in Kafarnaüm. We waren in goeden doen en ik was gelukkig. Tot 
mijn zestiende. Op dat moment begonnen de bloedingen. Ik dacht aanvankelijk dat 
ik ongesteld was en wachtte tot het zou ophouden en ik me kon reinigen in de 
mikwe bij de synagoge. Bij ons Joden ben je onrein als je bloedingen hebt. Maar het 
ging niet over. Ik mocht dus niemand aanraken. En niemand mocht mij aanraken. 
Ik zou gaan trouwen, maar de trouwerij kon dus niet doorgaan. Nu ben ik 28. On-
rein. Uitgestoten. Zelfs mijn ouders lopen met een boog om me heen. Iedereen is 
bang voor mij. Ik ben zo eenzaam. Niemand kan mij helpen. ‘ 
 

Mensen die met een boog om je heen lopen. Wel es meegemaakt? Hoe is dat? 

God raakt Adam aan in ‘De schepping van Adam’ van Michelangelo. Zoek een 

afbeelding daarvan. Welke hand is van God, en wat doet zijn aanraking? 
 
 
We lezen Lucas 8:40-55 
 
40 Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht; iedereen stond 
naar hem uit te kijken. 41 Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een lei-
der van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte 
hem mee te gaan naar zijn huis, 42 want hij had een dochter van ongeveer twaalf 
jaar oud, die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begon-
nen de mensen van alle kanten te duwen. 43 Een vrouw die al twaalf jaar aan 
bloedverlies leed - en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar 
hele kapitaal aan artsen uitgegeven - 44 naderde hem van achteren en raakte de 
zoom van zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeiing op. 45 Jezus vroeg: 
‘Wie heeft mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: ‘Meester, 
de mensen om u heen staan te duwen en te dringen!’ 46 Maar Jezus zei: ‘Iemand 
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heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen.’ 47 Toen het de 
vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze 
trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte 
uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. 48 Hij zei tegen 
haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’ 49 Nog voor hij uitgesproken was, 
kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: 
‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ 50 Maar Jezus hoorde 
het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ 51 Toen hij bij 
het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan behalve 
Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. 52 Alle aan-
wezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: 
‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven maar slaapt.’ 53 Ze lachten hem uit, 
omdat ze wisten dat ze gestorven was. 54 Hij nam haar hand vast en zei met luide 
stem: ‘Meisje, sta op!’ 55 Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij 
gaf opdracht haar iets te eten te geven. 56 Haar ouders waren verbijsterd; hij gebood 
hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. 

s Markeer wat je aanspreekt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

(kijk vooral naar de vragen 3, 4 en 5) 
Een enorme menigte wacht Jezus op als hij vanuit het land der Gerasenen 1.

terugkeert naar Galilea.  
Wat is de ‘magie’ van Jezus dat zoveel mensen op hem afkomen? Herken je dat a.
zelf ook bij Jezus? 

  
Iedereen duwt en trekt aan Jezus.  2.
Zou jij (als je Jezus was) rustig kunnen blijven? Hoe deed Hij dat?  a.

 
Laten we eerst kijken naar de bloedvloeiende vrouw.  3.
Hoe zou jij haar willen typeren in de verzen 43-48? a.
Waarom wil zij Jezus aanraken? (zou jij dat willen?) b.
Waarom doet ze dat stiekem? (herken je dat?) c.
Waarom zou Jezus willen weten wie hem aangeraakt heeft? d.
Jezus prijst haar geloof. Wat is de gelovigheid van deze vrouw (wijs aan in de e.
tekst)?  
Wat kunnen wij leren van deze vrouw? f.
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Laten we ook es kijken naar het dochtertje van Jaïrus (41-42 en 49-55). 4.
Wat zegt de tekst over haar? Hoe stel jij je haar voor? a.
Wat zou het betekend hebben voor het meisje om te moeten sterven? b.
Wat doet Jaïrus? (zou jij dat doen?) c.
Jezus raakt haar aan en spreekt tot haar. Zou jij willen dat Hij dat bij jou (of iemand d.
uit je gezin) zou doen? 

 
Met wie voel je je het meest verwant, de bloedvloeiende vrouw of het 5.

meisje met haar ouders? Waarom? 
 

Wat heb je geleerd over het wonder (en van het gevaar) van aanraken? En 6.
van geloven? 
 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed - en door niemand gene-
zen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven 
- naderde Jezus van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan.  
Lucas 8:43-44 

 
We hebben geluisterd naar de ontmoeting van Jezus met de bloedvloeiend vrouw 
en het meisje. Ook hebben we daarover met elkaar gesproken. Wees nu even hele-
maal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen heeft. 

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld:  

Ik laat voor me bidden in een ministry team en laat me daarbij de handen opleg-•
gen. 

 

 6 Gebed 

Misschien heb je een kruisje. Doe een kringgebed waarin je de naam uitspreekt van 
een of twee zieken. Geef steeds het kruisje door aan de volgende bidder. 
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 ; Achtergrond 

Bij ‘De schepping van Adam’ van Michelangelo 
Enige tijd nadat Michelangelo in de Sixtijnse Kapel de scène schilderde waarin God 
zijn vinger uitstrekt naar Adam, brokkelde het pleisterwerk juist op die plek af. 
Michelangelo kon de schade niet meer zelf herstellen, want hij overleed kort na de 
voltooiing van zijn werk. Een zekere Domenico Carnevale heeft de restauratie 
uitgevoerd. De schilder heeft zich vast niet kunnen voorstellen dat zijn handwerk tot 
ver na zijn dood over de hele wereld bekend en geliefd zou blijven. 
 
Vers 40: Jezus wordt opgewacht 
Jezus keert vanuit het land van de Gerasenen terug naar Galilea in of bij Kafarnaüm 
(vgl. Matteüs 9:1). Jezus wordt daar ‘opgewacht’, letterlijk: ‘hartelijk ontvangen’.  
 
Vers 41: Jaïrus 
Jaïrus wordt met name genoemd. Hij was blijkbaar bekend en bekleedde als ‘overste 
van de synagoge’ een vooraanstaande posities. Ondanks zijn hoge positie schaamt 
hij zich er niet voor om Jezus openlijk als zijn meerdere te erkennen. Hij valt knielend 
voor Jezus’ voeten neer. 
 
Vers 43: Bloedvloeiing. 
Ze leed aan een bloedvloeiing, waarschijnlijk van de baarmoeder – mogelijk ten 
gevolge van een vleesboom - en was daarom volgens de joodse wet onrein 
(Leviticus 15:25-31). Zij mocht de openbare erediensten niet bezoeken, zij mocht 
niet in de tempel komen, ook anderen mocht ze niet aanraken, zelfs haar eigen man 
niet (als ze getrouwd was), omdat haar onreinheid als besmettelijk gold.  
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Vers 44: Zoom van zijn bovenkleed 
Met de zoom wordt bedoeld: de tsitsit, dat wil zeggen de witte gedenkkwasten met 
de blauw purperen of hemelsblauwe draad eraan. Die zijn te vinden aan elk van de 
vier hoeken van het bovenkleed van Joodse mannen, bestemd om de drager aan 
Gods geboden te herinneren (Numeri 15:38-39). 
 
Vers 44: Aanraken 
Zij raakt Jezus aan in de verwachting genezen te worden. Genezingen gaan vaker 
gepaard met aanrakingen, zie Marcus 6:56, Handelingen 5:15 en 19:12. Maar maakt de 
vrouw Jezus niet onrein met haar aanraking? Nee, het is andersom. De heiligheid en 
reinheid van Jezus neemt haar onreinheid (en de oorzaak daarvan) weg. 
 
Vers 47: Geloof 
Jezus prijst haar geloof, toch heeft ze haar geloof niet hardop beleden. Het enige wat 
ze gedaan heeft is: naar Jezus toegaan en in vertrouwen haar hand naar hem 
uitstrekken. Is dat misschien de kern van wat Jezus geloof noemt?  
 
Vers 52: Slapen 
Het woord ‘slapen’ wordt behalve voor letterlijke slaap ook vaak gebruikt voor 
‘inslapen’ ofwel ‘ontslapen’: sterven. Lees bijvoorbeeld Johannes 11:11-14. Daarmee 
geeft Jezus niet alleen aan dat dat er een wederopstanding zal volgen (wakker 
worden) aan het einde der tijden (vgl. Dan.12:2; Joh.5:28v.; Joh.11:23v.). Jezus bedoelt 
hier ook en vooral dat de dood nu al voor dit meisje niet blijvend zal zijn. Het 
koninkrijk breekt nu al door als een voorafschaduwing van wat komt.  
 
Vers 54: Grijpt haar hand 
Een dode aanraken is volgens de joodse wet verboden, want het verontreinigt (zie 
Num.19:11-22). Maar ook hier vindt er een omkering plaats. Niet de dood is 
besmettelijk, maar het leven dat Jezus in zich bergt. 
 
Vers 56: Niemand iets zeggen 
Jezus verbiedt de ouders het genezingswonder door te vertellen. Dat was natuurlijk 
een onmogelijke opdracht. Maar Jezus wil blijkbaar niet enkel als een wonderdoener 
worden geëerd, maar als Messias en Verlosser, die het Koninkrijk van God naderbij 
brengt en ons roept te participeren. Vgl. Marcus 1:43; 7:36; 8:26. 
 
Triades 

Psalm 139:5 =

Lucas 4:40 =
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Programma 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alles  
            

_ 
                 achterlaten 

Jezus ontmoet de  
rijke jongeman 
Marcus 10 
 
‘Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding 
ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en 
geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de 
hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’  
Marcus 10:21 
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 1 Ontmoeting 

Vertel iets over je huisgenoten (als je die hebt). Hoe gaat het met ze? =

Of: Stel, je woont in een vluchtelingenkamp. Wat zou je het meeste missen? =

 

 2 Lied & gebed 
ELB 371 Mijn Jezus, ik hou van U =

Opw. 460 Wat mij dierbaar was  =

Luisterlied Mijn waarde ligt niet in bezit – Christiaan Verwoerd.  =

https://www.youtube.com/watch?v=MSpQd9ExxlU 
 

 3 Intro op het thema 

Silvanus, 33 jaar oud: 
‘Ik ben een dertiger. Eigenlijk gaat het griezelig goed met mij. Ik heb een goede 
baan en kom niks tekort. Vrienden heb ik in overvloed. Ik geloof in God en doe 
alles wat God van me vraagt. Toch knaagt het soms. Doe ik het wel goed? Waarom 
leef ik? Hoe kijkt God naar mij? Met die vragen ben ik naar Jezus gegaan. Hij keek 
me liefdevol aan en prees me zelfs. Maar toen zei hij iets waardoor ik van slag 
raakte. Ik moet mijn bezit van de hand te doen, zei Hij, om hem te kunnen volgen!’  
 

Herken jij jezelf in Silvanus? 

Herken je je in de vragen die hij heeft?  

Zou jij die aan Jezus stellen? 

 
 
Wij lezen Marcus 10:17-27 
 
17 Toen hij [Jezus] zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem 
op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen 
aan het eeuwige leven?’ 18 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand 
is goed, behalve God. 19 U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, 
steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader 
en uw moeder.’ 20 Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan 
gehouden.’ 21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: 
ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u 
een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ 22 Maar de man werd 
somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezit-
tingen. 23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk 
voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 24 De leerlingen schrokken 
van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het 
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moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker voor 
een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het ko-
ninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij 
mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ 

s Markeer wat je aanspreekt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
 

 4 In gesprek met de Bijbel  
 
Gespreksvragen 

(kijk vooral naar de vragen 2, 5 en 7) 
De jongeman (iemand) komt bij Jezus en spreekt Hem aan met ‘goede 1.

meester/ rabbi’. (18) 
Hoe kijkt hij tegen Jezus aan, denk je? a.
Wie is Jezus voor jou: een rabbi? b.
Hoe reageert Jezus daarop (19) en wat bedoelt hij daarmee, denk je? Zie ook de c.
toelichting. 

 
De jongeman vraagt wat hij moet doen om deel te krijgen aan het 2.

eeuwige leven en binnen te gaan in het koninkrijk van God (vers 17).  
Herken jij jezelf in de vraag van deze man?  a.
Om het Koninkrijk van God binnen te komen moet iemand ‘wederom’ geboren b.
worden, zegt Jezus tegen Nicodémus (Johannes 3:3). Waarom begint Jezus hier 
over het houden van de wet? Een inkoppertje. Of toch niet? 

 
 ‘Sinds mijn jeugd heb ik me aan de wet gehouden,’ is het antwoord van 3.

de man.  
Wat zegt dit antwoord over hem? Houd jij je aan ‘de wet’?  a.

 
Jezus kijkt de man liefdevol aan. 4.
Waarom kijkt Jezus hem liefdevol aan, denk je? a.
Hoe kijkt Jezus naar jou? b.

 
Een ding ontbreekt er nog, zegt Jezus. Lees vers 21 nog eens helemaal. 5.
Wat valt je op in vers 21? a.
Kun jij je voorstellen dat de man schrikt en verdrietig is? b.
Wat bedoelt Jezus? Vraagt hij dit van ons allemaal?  c.
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Zijn er ‘aardse zekerheden’ die misschien als goden tussen God en jou (of tussen d.
jou en andere mensen) instaan? Noem voorbeelden. 

 
Jezus noemt een spreekwoord uit zijn tijd waar de leerlingen van 6.

schrikken (verzen 25-26). Heeft Jezus gelijk of overdrijft hij? 
 

Het onmogelijke wordt bij God mogelijk (vers 27).  7.
Heb je wel eens iets dergelijks meegemaakt? a.
Schrijf op een papiertje een aantal hebbelijkheden of onmogelijkheden van jezelf. b.
Straks tijdens de gebeden mag je ze bij God brengen.  

 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

‘Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga 
naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult 
u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’  
Marcus 10:21 

 
We hebben geluisterd naar de ontmoeting van Jezus met de rijke man. Ook hebben 
we daarover met elkaar gesproken. Wees nu even helemaal stil en luister naar wat de 
Geest jou te zeggen heeft. 

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld:  

Deze week doe ik anoniem een enveloppe met een bedrag erin in de brievenbus •
van iemand van wie je weet dat hij of zij krap bij kas zit. 

 

 6 Gebed 

We hebben allemaal onze hebbelijkheden en onmogelijkheden opgeschreven 
(vraag 7). Breng ze bij God en vraag hem er iets verrassends mee te doen. Let de ko-
mende weken op wat er gebeurt. 
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 ; Achtergrond 

Vers 17: Iemand 
‘Iemand’ kwam naar Jezus toe, lezen we in Marcus, zonder nadere omschrijving van 
wie hij is. Matteüs in zijn evangelie voegt toe dat hij jong is (Matteüs 19:20), volgens 
Lucas is hij een ‘hooggeplaatste’ (Lucas 18:18). Maar in alle drie de evangeliën blijkt hij 
veel goederen te bezitten (vers 22).  
 
Vers 17: Goede meester 
De man noemt Jezus ‘goede meester’, goede rabbi. Het is niet helemaal duidelijk 
waarom Jezus hem corrigeert, maar rabbi’s werden destijds nooit ‘goed’ genoemd. 
Geen mens is ‘goed’, ook rabbi’s niet, behalve God. Realiseert de man zich wel wat hij 
zegt als hij Jezus goed noemt? Realiseert hij zich wel dat Jezus meer is dan een rabbi, 
namelijk de zoon van God, de door God gezonden Mensenzoon (2:10; 3:11; 5:16; 
8:38; 14:62)? En dat Jezus dus werkelijk goed is? 
 
Vers 17: Eeuwige leven 
In de tijd van Jezus verdeelden de Joodse denkers de geschiedenis van de wereld in 
twee periodes: ‘de huidige wereld’ en de ‘komende wereld’. Als de ‘komende wereld’ 
aanbreekt zal God (de aanhangers van het) kwaad veroordelen, Israël redden en een 
nieuwe wereld van recht en vrede scheppen. Deze ‘komende wereld’ wordt ook wel 
het ‘eeuwige leven’ genoemd. Jezus gebruikt het liefst het ‘koninkrijk van God’ (zie 
de verzen 23, 24 en 25).  
De man vraagt hoe hij zich kan voorbereiden op dat nieuwe bestaan: hoe voldoe ik 
aan wat God van mij vraagt? Daar werden in de Joodse wereld van toen heftige 
discussies over gevoerd.  
 
Vers 19: Geboden 
Jezus verwijst hier naar de tien geboden (Exodus 20) en somt daarvan de tweede 
tafel (de geboden 5-10) op, waarin de naastenliefde centraal staat.  
 
Vers 21: Jezus keek hem liefdevol aan 
Jezus is met ontferming bewogen. Ziet Jezus de oprechtheid bij deze man die zich 
probeert te houden aan de tien geboden? Ziet Hij de nood waarmee Hij worstelt? 
Hoe het ook zij, zijn hart staat open voor deze man. Hij heeft hem lief en weet 
tegelijk hoeveel moeite het de man kost om los te laten waarin hij nog gevangen zit. 
 
Vers 21: Verkoop alles… 
De oproep om alles te verkopen staat in een breder verband. Marcus heeft kort 
daarvoor nog geschreven: ‘Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en 
zei: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen 
en zo achter mij aan komen”’ (Marcus 8:34). Je bezit verkopen is geen algemeen 
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gebod, maar een specifıeke toepassing om jezelf niet op de eerste plaats te zetten. 
Blijkbaar zat deze man gevangen in zijn bezittingen en lag zijn diepste vertrouwen in 
zijn rijkdom. Rijkdom kan volgens Jezus een ernstige belemmering zijn om God te 
kunnen dienen (Lucas 12:16; 16:19, etc.).  
 
Vers 25: Kameel door het oog van een naald 
Dit is een spreekwoord dat waarschijnlijk in die tijd algemeen bekend was. Het geeft 
aan hoe moeilijk of onmogelijk iets is. De naam “oog van een naald” is afgeleid van 
de naam van een klein deurtje in een van de stadspoorten van Jeruzalem. Door dat 
deurtje kon een mens slechts zonder bagage en ballast naar binnen. Wat moet jij 
afleggen om binnen te kunnen gaan? Jezus gebruikt graag overdrijvingen 
(hyperbool) om zijn luisteraars wakker te schudden en zijn gedachte extra nadruk te 
geven. 
 
Triades 

Marcus 8:34-36 =

Lucas 12:16-21=
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Programma 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als U hier was  geweest… _  
Jezus ontmoet Marta  

Johannes 11  
 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie 
in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder 
die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?  
Johannes 11:25 
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 1 Ontmoeting 

Doe een rondje wel en wee. =

Of: wanneer heb jij voor het laatst gehuild?  =

 

 2 Lied & gebed 

HH 433 Stil, mijn ziel wees stil (mooi luisterlied) =

HH 466 Vaste rots van mijn behoud =

LB 939 Op U alleen, mijn licht en kracht =

 

 3 Intro op het thema 

Marta, 23 jaar oud: 
‘We hebben zoveel tijd samen doorgebracht met Jezus. We leerden hem kennen via 
mijn broer Lazarus, later werd hij ook voor mij en mijn zus Maria een huisvriend. 
Hij at vaak bij ons. We lachten met elkaar, huilden, discussieerden en soms kibbel-
den we. Maar altijd gebeurde er iets. Hij heeft iets dat ik niet onder woorden kan 
brengen. Maar…. die ene keer dat we hem echt nodig hadden, toen mijn broer be-
zweek, kwam hij niet opdagen. Het leek alsof hij ons negeerde. Ik begreep het niet 
en voelde me in de steek gelaten.’  
 

Heb jij je wel eens door God in de steek gelaten gevoeld? 

Hoe ben je verder gegaan? 

 
t Tip: Onderzoek wie Marta was en bedenk welk symbool bij haar karakter past.  
 
 
We lezen uit Johannes 11:1-7 en 17-38 
 
1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar 
zuster Marta woonden 2 dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn 
voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3 De 
zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4 
Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer 
van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ 5 Jezus hield veel van Marta 
en haar zuster, en van Lazarus. 6 Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, 
bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. 7 Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: 
‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 
 
17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18 

Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19 en er 
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waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun 
broer gestorven was. 20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem 
tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, 
Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal 
geven wat u vraagt.’ 23 Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta, 
‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25 Maar Jezus zei: ‘Ik 
ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 

en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja Heer,’ zei ze, 
‘ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 
28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De 
meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus 
toe, 30 die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was 
gekomen. 31 Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria 
zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar 
het graf ging om daar te weeklagen.32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus 
was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, 
zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar 
waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34 vroeg hij: ‘Waar hebben 
jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon ook te 
huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er 
werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de 
dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 

s Markeer wat je aanspreekt 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt 
 

 4 In gesprek met de Bijbel  
 
Gespreksvragen 

Er waren veel Joden gekomen om Marta en Maria te troosten. (vers 19 en 31) 1.
Hoe zou dat in de tijd van Jezus zijn gegaan? (zie ook de achtergrond) a.
Ben jij wel eens getroost? Wat troost wel en wat juist niet? b.

 
Marta gaat Jezus tegemoet en zegt hem, net als Maria later: ‘Als U hier 2.

was geweest, Heer, dan was mijn broer niet gestorven.’ (vers 21 en 32) 
Wat denk je, is dit een vraag (waar was u?) of een klacht? a.
Heb jij deze vraag ook wel eens gesteld (tegenover God )? Mag dat? b.
Is er antwoord op deze vraag? c.
Na haar vraag gaat Mart verder in vers 22 met een belangrijke uitspraak. Hoe d.
komt dit op je over? 

58



Jezus houdt van Lazarus en de beide zussen, lezen we in vers 5.  3.
Zie je verschillen tussen de zussen in Johannes 11? (Zie ook Lucas 10:38-42) a.
Met wie voel jij je het meeste verwant? b.

 
Jezus spreekt met Marta over de betekenis van leven, dood en opstanding 4.

in de verzen 23-27. 
Hoe vat Marta de opstanding en het leven op? a.
Lees nog eens vers 25 waarin Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven’. Wat b.
betekent deze uitspraak voor jou? 

 
Jezus vraagt Marta te geloven, terwijl Lazarus nog in zijn graf ligt. (26-27) 5.
Wat is haar reactie? a.
Wat mag je wel en niet verwachten van Jezus? Lees ook Johannes 20:24-29 b.

 
Jezus ergerde zich, was diep bewogen en huilt bij het graf van Lazarus 6.

(33-35). 
Waarom zou hij zich ergeren? (zie ook de uitleg) c.
Jezus huilt. Wat zegt dit over Jezus? d.
Weet jij hoe de geschiedenis is afgelopen? e.

 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

‘Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal 
leven, ook wanneer hij sterft en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit ster-
ven. Geloof je dat?’  
Johannes 11:24-25 

 
We hebben geluisterd naar de ontmoeting van Jezus en Marta. Ook hebben we daar-
over gesproken. Wees nu even helemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeg-
gen heeft. 

Wat laat God jou zien? Deel het als je wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk en buurt? 

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 

 
Bijvoorbeeld 

Schrijf een paar woorden van een mooi lied (zie bij lied & gebed) op een kaart en •
stuur dit naar iemand die je op je hart hebt. 
 

 6 Gebed 

Kennen je mensen die rouw dragen? Misschien kun jullie voor hen bidden.  
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 ; Achtergrond 

Verzen 1-2: Marta, Maria en Lazarus 
In dit hoofdstuk komen we Marta, haar zus Maria en haar broer Lazarus voor het 
eerst tegen in Johannes. Het zijn vrienden van Jezus uit Betanië; Hij houd veel van ze 
(vers 5). In Johannes 12 worden ze opnieuw genoemd. Ze eten met Jezus, terwijl 
Maria zijn voeten zalft met dure nardusolie en ze met haar haar droogt (vers 3). Ook 
in Lucas 10:38-42 worden Marta en Maria genoemd en leren we ze in hun 
karakteristieke eigenheid kennen. 
 
Vers 17: Vier dagen in het graf 
In landen met een warm klimaat worden mensen al op hun sterfdag begraven. Dat 
was blijkbaar ook met Lazarus gebeurd. Er was een wijd verspreid geloof dat de ziel 
van een overledene nog drie dagen in de buurt van het graf rondzwerft voordat deze 
voorgoed weggaat. Na de derde dag was dus de hoop defınitief vervlogen dat 
Lazarus zou herleven. Is dat de reden dat Jezus nog twee dagen bleef waar Hij was 
(vers 8)?  
 
Vers 18: Betanië  
Betanië lag dichtbij Jeruzalem, 15 stadiën, dat zijn ongeveer 3 kilometers. Jeruzalem 
was gevaarlijk terrein voor Jezus, zo blijkt uit de reactie van zijn discipel Tomas. 
Wanneer Jezus zegt dat hij naar de Lazarus toegaat, zegt Tomas zegt tegen de 
anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met Hem te sterven’ (vers 16). 
 
Verzen 19 en 31: Troosten 
Wanneer iemand in Israël stierf kwam er hulp vanuit familie en buren. Samen 
brachten ze de dode naar zijn laatste rustplaats. Financieel kwam er ondersteuning. 
En na de begrafenis werd de familie zeven dagen getroost (letterlijk: bemoedigend 
toegesproken). Dit gebeurde door hardop te weeklagen, te praten, maar vaak ook 
door zwijgend aanwezig te zijn (Job 2:13). 
 
Vers 20: Marta gaat Jezus tegemoet, Maria blijft zitten 
Marta gaat Jezus tegemoet, terwijl Maria pas later in beweging komt (vers 28-32). Dit 
tekent hun karakters (Marta actief, Maria meer afwachtend). 
 
Vers 22: Ik weet dat God u alles zal geven 
Marta is verontwaardigd over de late komst van Jezus, maar belijdt tegelijk de 
reddende macht van Jezus, ook al begrijpt ze niet hoe Hij werkt.  

60



Vers 24: De laatste dag 
Als Jezus zegt dat haar broer uit de dood zal opstaan vat Marta dat op als een 
opstanding aan het eind van de tijden. ‘De laatste dag’ is een uitdrukking die 
Johannes vaker gebruikt (Johannes 6:39, 40, 44, 54; 12:48). Ook de Farizeeën 
geloofden in de opstanding der doden op de laatste dag, maar de Sadduceeën 
wezen deze opvatting af.  
 
Vers 25: ‘Ik ben de opstanding en het leven…’ 
Met deze woorden brengt Jezus Marta terug naar het nu, ook al doet Hij niks af aan 
de toekomstige verwachting. Jezus is nu al de opstanding en het leven. De toekomst 
is nu al begonnen door zijn leven en sterven heen. Geloof je dat? Het is van 
beslissende betekenis om door het geloof met Christus verbonden te zijn; niets – 
zelfs de dood niet – kan die band verbreken (Johannes 5:24). 
 
Verzen 33 en 35: Dat ergerde hem; huilen  
Jezus ergerde zich toen Hij Marta en de Joden zag weeklagen. In de Griekse 
grondtekst staat letterlijk dat Jezus ‘geërgerd was in de Geest (of geest)’. Sommige 
uitleggers menen dat de Heilige Geest dit opriep, maar uit de context blijkt dat Jezus 
innerlijk (in zijn geest met een kleine letter) geërgerd was. Waarom had Jezus deze 
sterke emoties? Er zijn twee interpretaties. 1. Het emotioneert Jezus als Hij de ellende 
ziet die de dood aanricht. Daarom huilt hij in vers 35. 2. Jezus ergert zich aan het 
ongeloof van de mensen. Zo vat de NBV vertaling het op.  
 
Verder:  
Als je de geschiedenis uitleest, ontdek je dat Jezus Lazarus uit de dood opwekt tot 
verbazing van iedereen. Dat heeft een enorm effect. Velen gaan in Jezus geloven. De 
opstanding is al begonnen!! Maar er zijn er ook die naar de Farizeeën gaan en hen 
verslag doen. Vanaf die dag overlegt het Sanhedrin (met o.a. de partij van de 
Farizeeën) hoe ze Jezus kunnen doden (53). De opwekking van Lazarus leidt dus 
versneld tot Jezus’ lijden, sterven en opstanding. 
 
Triades 

Lucas 10:38-42 =

Job 6:1-2=
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Investeren 
in de ver-
nieuwing 
van  
mensen 
 
Word maandelijkse donateur van het Evangelisch Werkverband 
en steun onze missie van geestelijke vernieuwing zodat ons land 
bereikt wordt!  
  
Als dank voor uw ondersteuning, kiest u een boek uit in onze 
webshop en wij sturen u dit gratis toe! 
  
Waarom willen wij u als vriend van het EW? 
Dit materiaal, maar ook onze gemeentestichting, huiskerken, 
conferenties, cursussen en netwerken hebben invloed op het 
geestelijk gehalte van de PKN en de kerk in Nederland. 
Wij willen samen met jou deze prachtige missie aangaan. 
Daarom vragen we jou om vriend te worden en ons maandelijks 
of jaarlijks met een bedrag te steunen. Zonder evangelisatie en 
gemeenteopbouw met een accent op Jezus als Heer en de 
kracht van de Heilige Geest zal de betekenis 
van het christelijk geloof afnemen in dit land. 
 
Vriend worden? Ga naar 
www.ewv.nl/bouwmee 

https://www.ewv.nl/bouwmee


Programma 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is  waarheid? _  
Jezus ontmoet Pilatus 

Johannes 18 
 

Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’  
Johannes 18:38 
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 1 Ontmoeting 

Doe een rondje wel en wee. =

Of: Stel dat een vriend of vriendin nieuwe kleren heeft gekocht en jou naar je me-=

ning vraagt. Vertel je de waarheid? 
 

 2 Lied & gebed 

LB 340b Ik geloof in God de Vader (Apostolische geloofsbelijdenis) =

HH 295 Doorgrond mijn hart =

HH 486 Laat ons Christus zien =

 

 3 Intro op het thema  

Pilatus, 60 jaar oud: 
‘Ik kom uit een belangrijk Romeins geslacht en ben prefect over Juda. Dat vraagt 
om een stevige aanpak, want Joden zijn behoorlijk fanatiek en koppig in hun gods-
dienst. Mijn ontmoeting met Jezus zal ik niet gauw vergeten. Ik weet hoe ik dit 
soort mannen moet aanpakken, maar op hem kreeg ik totaal geen enkele vat. Het 
leek wel alsof hij van een andere planeet kwam. Ik wilde hem vrijlaten, omdat hij 
me niet gevaarlijk leek, maar dat riep enorme woede op bij de Joodse leiders. Ze 
wilden hem laten kruisigen. Oké, ik heb ze hun zin gegeven. Ieder zijn waarheid! 
Maar die blik in zijn ogen verdwijnt maar niet van mijn netvlies!’  
 

Hoe belangrijk is voor jou waarheid? 

Gaan politiek en waarheid samen?  

 
t Tip. Onderzoek samen wat de betekenis is van ‘hocus pocus pilatus pas’. 
 
 
We lezen Johannes 18:28-40 
 
28 Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de 
morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor het 
pesachmaal. 29Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: ‘Waarvan beschuldigt u 
deze man?’ 30 Ze antwoordden: ‘Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet 
aan u uitgeleverd hebben.’ 31 Pilatus zei: ‘Neem hem dan mee, en veroordeel hem 
volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen tegen: ‘Wij hebben het recht niet om 
iemand ter dood te brengen.’ 32 Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin 
hij aanduidde welke dood hij sterven zou. 
33 Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg 
hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf 
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of hebben anderen dit over mij gezegd?’ 35 ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde 
Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u 
gedaan?’ 36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als 
mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten 
hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn 
koninkrijk is niet van hier.’ 37 Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning 
ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te 
getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ 38 Hierop 
zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ 
Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem 
gevonden,’ zei hij. 39 ‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand 
vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ 40 Toen begon iedereen te 
schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was een misdadiger. 

s Markeer wat je aanspreekt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
 

 4 In gesprek met de Bijbel  
 
Gespreksvragen 

Pontius Pilatus was de procurator of stadhouder van Juda en Samaria 1.
tussen 26 en 36 na Christus.  

Wat weten jullie over Pilatus, noem om de beurt iets? a.
Lees meer over hem bij de achtergronden. En ook Lucas 13:1. Wat voor iemand b.
was Pilatus? 
De Apostolische Geloofsbelijdenis is een van de belijdenissen uit de oude kerk. c.
Zoek die op. Waarom wordt Pontius Pilatus genoemd, denk je?  

 
Op Pilatus’ vraag waarvan ze Jezus beschuldigen geven de Joodse leiders 2.

in de verzen 30 en 31 antwoord.  
Welke twee redenen geven ze? a.
Amos Oz schreef eens: ‘Vaak bedreigen feiten de waarheid’. De Joodse leiders b.
noemen twee feiten, maar verhullen de waarheid. Wat is de werkelijke reden van 
hun overlevering van Jezus, denk je?  
Lees wat in Johannes 19:7-12 wat daarover wordt gezegd en bespreek dit met c.
elkaar. 
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In de verzen 33-36 ontwikkelt zich een gesprek tussen Pilatus en Jezus 3.
over ‘koningschap’ 

Gelooft Pilatus dat Jezus een koning is? Waarom wel en waarom niet? a.
Waarom wil Pilatus dit toch wel vast kunnen stellen? b.
Wat antwoordt Jezus? En wat bedoelt hij daarmee, denk je? c.

 
In vers 37-38 spreken Jezus en Pilatus over waarheid.  4.
Wat zegt Jezus in vers 37 en wat bedoelt hij? Lees ook Johannes 1:1-5 of Johannes a.
14:6. 
Wat voor effect heeft dit op Pilatus en wat bedoelt hij met zijn reactie? b.
Lees bij achtergronden de uitleg over waarheid. Wat is voor jou waarheid? c.
In onze cultuur staat de waarheid onder druk. Er worden actief leugens verspreid d.
en iedereen heeft zijn eigen ‘waarheid’. Wat leert Jezus ons over waarheid? 

  
Kunnen waarheid en macht samengaan? Hoe is dat in jouw leven? 5.

 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

‘Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’  
Johannes 18:38 

 
We hebben geluisterd naar de ontmoeting van Jezus met Pilatus. Wees nu even hele-
maal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen heeft. 

Wat laat God jou zien? Deel dit als je dat wilt 

Is er iets wat je kunt gaan doen? 

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld 

Ik probeer deze week betrouwbaar te zijn in mijn relatie tot anderen. •
 

 6 Gebed 

Bid deze week voor onze regering, dat ze wijs en betrouwbaar mag handelen.  =

Bid dat God je zijn waarheid laat ervaren. =
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 ; Achtergrond 

Vers 28: Pretorium 
Het pretorium was het stadhouderlijk paleis en was tegelijk een gerechtshof. Een van 
de belangrijkste taken van een stadhouder was namelijk rechtspreken. Er was nog 
geen scheiding van machten. 
 
Vers 29: Pontius Pilatus 
Pilatus stamde uit een vooraanstaand Romeins geslacht, de Pontii, en was van 26-36 
na Christus stadhouder van Judea. Gewoonlijk woonde hij in Caesarea, maar op 
feestdagen was zijn aanwezigheid dringend gewenst in Jeruzalem om de orde te 
kunnen bewaken. Hij wordt door de geschiedschrijvers beschreven als een harde, 
onbuigzame man, die de Joden vaak provoceerde. Zo had hij een beeltenis van de 
Romeinse keizer op een openbare plaats in Jeruzalem geplaatst, terwijl beelden van 
personen streng verboden waren in het Jodendom. Ook legde Pilatus een 
watervoorziening aan met geld uit de tempelkas van de joden. Tienduizenden joden 
protesteerden. Pilatus stuurde soldaten. De demonstratie eindigde in een groot 
bloedbad.  
 
Vers 31: De Joden  
In het Johannes evangelie wordt met ‘de Joden’ meestal de Joodse leiders bedoeld. 
Jezus en zijn volgelingen waren immers zelf ook Joods. Het is belangrijk om je dit te 
realiseren, want in de geschiedenis van het christendom is daar niet altijd zorgvuldig 
mee omgegaan.  
 
Vers 30-31: Niet het recht om iemand ter dood te brengen 
De Joodse leiders zijn niet alleen bang voor de populariteit van Jezus onder het volk 
(Johannes 11:47-50), maar schrikken ook van zijn pretentie Zoon van God te zijn 
(Johannes 19:7; Lucas 22:66-71). Een grotere heiligschennis is niet mogelijk. Ze 
kunnen hem ter dood veroordelen, maar voor de uitvoering ervan moeten ze bij 
Pilatus zijn. Toch laten ze tegenover Pilatus de reden van hun aanklacht liever in het 
midden - ze zijn benauwd voor het volk – en zetten Jezus neer als een onruststoker, 
in de hoop dat Pilatus korte metten met hem zal maken.  
 
Vers 32: Vervulling van Jezus’ uitspraak 
Jezus heeft zelf voorzegd dat hij gekruisigd zou worden, zie bv. Johannes 3:14; 12:32-
33. 
 
Verzen 33-36: Mijn koninkrijk is niet van hier 
Pilatus onderzoekt de aanklacht dat Jezus beweert de koning van de Joden te zijn. Dit 
is een klacht waarop Pilatus Jezus zou kunnen veroordelen, omdat Hij daarmee de 
Romeinse overheersing ondergraaft. Maar Jezus spreekt van een ander koningschap. 
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Zijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar van God, en gebruikt ook andere 
machtsmiddelen.  
 
Vers 37-38: Waarheid  
Op de uitspraak van Jezus ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de 
waarheid te getuigen’ antwoordt Pilatus: ‘Wat is waarheid?’  
Het Griekse woord voor waarheid is ‘aletheia’. Dit betekent letterlijk: wat onthuld is. 
Volgens Griekse wijsgeren kun je waarheid niet zien, maar via de rede, het verstand, 
kun je het wel onthullen, maar daarover zijn de fılosofen het niet eensluidend. Pilatus 
reageert dan ook cynisch: wat is waarheid? Hij gelooft eerder in macht. 
Het Hebreeuwse woord voor waarheid is ‘emet’ en is afgeleid van een werkwoord 
dat ‘vast zijn’ betekent (denk aan ons ‘amen’). Waarheid is dus veel praktischer: 
datgene waar je op aan kunt en dat tegen elke aanval bestand is: betrouwbaarheid. 
God is waarheid, omdat Hij trouw en onwankelbaar is. Gods ‘emet’ is in zijn Zoon 
naar ons toegekomen. Ik ben de waarheid (Johannes 1:1-5 en 14:6). Om de waarheid 
te vinden, moet je bij Jezus zijn.  
 
Triades 

Exodus 20:16 =

Johannes 14:1-6 =
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Programma 11 

 
 
 
 

 
Do event 

 Just do it! 
                         

_ 
 
 
 
Het is zover, we komen in actie. Hoe dat eruit ziet, is voor iedere groep 
anders. Misschien kun je voorafgaand aan het Do Event nog een 
moment nemen voor elkaar en om te bidden. Dan kun je de volgende 
opzet gebruiken. Voel je vrij om het anders of om het niet te doen. 
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 1 Ontmoeting 

Is iedereen er klaar voor? Zit iedereen goed in zijn vel? Laatste voorbereidingen. 
 

 2 Bijbel 
‘Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar 
huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat 
in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’  
Marcus 10:21 
 

 3 Lied & gebed 

We danken de Heer en vragen Hem onze activiteiten te omringen met zijn genade 
en zegen.  

HH 659  Wij willen U ontmoeten  =

HH 354a Iedereen zoekt naar liefde =

LB 835 Jezus ga ons voor =

 

 4 Do Event 
Zie uitleg op pag 113 
 

 5 Afsluiting 

Als er gelegenheid is, sluiten we de activiteiten af met een lied en een dankgebed.
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Programma 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Onverwachte  gezins-  uitbreiding 
                                   

_  
 

Jezus ontmoet Maria,  
zijn moeder 

Johannes 19:23-30 
 

Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling 
van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is 
uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ 
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.  
Johannes 19:26-27 
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 1 Ontmoeting: 

Misschien in fluistergroepjes: wat heb je vandaag gedaan en wat sprong eruit? =

Of: Ben jij een familiemens en waarom (niet)? =

 

 2 Lied & gebed 

HH 563 Vader God, ik vraag me af =

HH 181 Hij kwam bij ons heel gewoon =

LB 975 Jezus roept hier mensen samen =

Luisterlied: Mary, did you know =

 

 3 Intro op het thema 

Maria, 49 jaar oud: 
‘Ik weet nog dat ik moeder werd. Nooit geweten hoe ingrijpend dat was. De liefde 
die ik voor mijn kind voelde overweldigde me. En eigenlijk is die liefde alleen maar 
meer geworden. Maar ook pijnlijker, want een kind maakt zich van je los. Dat geldt 
zeker voor mijn oudste zoon. Die ging zijn eigen weg, of moet ik zeggen: de weg van 
zijn hemelse Vader. Eigenlijk wist ik het direct al dat het niet goed zou gaan. De 
mensen konden zijn licht niet verdragen. Ik wilde hem daarvoor beschermen, maar 
dat kon niet. Toen ik bij het kruis stond was ik wanhopig. Maar opeens keek hij mij 
recht in de ogen en zei iets wat ik nooit had kunnen bedenken. ‘Zorg voortaan voor 
Johannes, hij is je zoon.’ En tegen Johannes: ‘Dat is je moeder.’ Die adoptie heeft 
me diep getroost.’  
 

Heb jij in die zin wel eens ‘gezinsuitbreiding’ meegemaakt. Wat deed dat met je? 

Is de kerk voor jou een ‘gezin’? 

 
 
Johannes 19:23-30 
 
23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, 
voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van 
boven tot beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar 
laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze 
verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel.’ Dat is wat 
de soldaten deden. 25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag 
staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat 
is uw zoon,‘ 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment 
nam die leerling haar bij zich in huis. 28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en 
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om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond 
daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en 
brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is 
volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 

s Onderstreep met rood wat je raakt. 

? Onderstreep met blauw waar je vragen bij hebt. 
 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

Maria, de moeder van Jezus heeft dingen in haar leven meegemaakt, die 1.
ze niet altijd helemaal begreep, maar die ze in haar hart bewaarde (Lucas 
2:16-19).  

Welke verhalen uit Maria’s leven ken je?  a.
Wat voor vrouw zal zij geweest zijn, denk je? Ter inspiratie zou je kunnen luisteren b.
naar het lied ‘Mary did you know’ 

 
Bijna al zijn aanhangers en vrienden laten Jezus in de steek, behalve de 2.

vijf die rondom het kruis van Jezus staan (zie toelichting bij vers 25). 
Neem een moment en visualiseer deze mensen bij het kruis. Wat zie je? a.
Wat voelen ze, wat gebeurt er met Maria, denk je? b.

 
Lees Psalm 22 de verzen 17-19. Dit heeft David waarschijnlijk 3.

opgeschreven toen hij moest vluchten voor Saul.  
Wat valt je op in deze profetische passage? a.
Jezus was niet de eerste die dit meemaakte. Zou dat helpen voor Jezus? En voor b.
Maria? 

 
Zelfs vlak voor zijn dood staat Jezus’ hart open voor anderen. Hij ziet het 4.

verdriet van Maria en Johannes. Onder het kruis ontstaat er een nieuwe 
familie.  

Waarom zou Jezus Maria en Johannes met elkaar verbonden hebben? a.
Wat kunnen wij daarvan leren. b.

 
Wie in de Zoon Jezus gelooft, krijgt er een hele familie bij.  5.
Heb je dat wel eens zo beleefd?  a.
Is het mogelijk om te geloven zonder kerk?  b.
Voel jij je verantwoordelijk voor geloofsgenoten? Geef voorbeelden. c.
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In Matteüs 12:46-50 zegt Jezus dat ieder die de wil van zijn Vader doet 6.
zijn broer, zus en moeder is. Wat heeft volgens jou deze uitspraak te maken 
met wat er gebeurt tussen Jezus, Johannes en zijn moeder Maria?  
 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

We hebben geluisterd naar wat God zegt. We hebben gezien wat Paulus heeft ont-
dekt en geleerd. Ook hebben we daarover met elkaar gesproken. Wees nu even he-
lemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen heeft. 

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld:  

Als je een partner hebt, zou je deze week extra aandacht kunnen schenken aan de •
“koude kant” van de familie. Als je een samengesteld gezin hebt, zou je deze 
week extra aandacht kunnen geven aan je “bonus-kinderen”. 

 

 6 Gebed 

 

 ; Achtergrond  

Algemeen  
Jezus heeft ons tot het uiterste lief. Dat komt naar voren in de weg van Jezus’ lijden 
op vijf verschillende plekken: de tuin van Gethsémané (Johannes 18:1-11), het huis 
van Annas (18:12-27), het Romeinse hoofdkwartier (18:28-19:16), Golgotha (19:17-37) 
en de graftuin (19:38-42).  
Wij richten onze blik op Golgotha en dan in het bijzonder op Maria, de moeder van 
Jezus. We leren haar niet alleen hier kennen, maar al veel eerder in het evangelie. Bij 
de geboorteverhalen (Matteüs 1 en 2 en Lucas 1 en 2); zijn Jeugd (Lucas 2); de bruiloft 
te Kana (Johannes 2); als toeschouwer bij Jezus optreden (Matteüs 12:46-50 en 
13:55) en in de eerste gemeente (Handelingen 1:14). 
 
Vers 23-24: Vervulling van de Schrift 
Wat David overkwam in Psalm 22:18-19 overkomt Jezus nu ook. De soldaten 
verdelen zijn kleren, op geen enkele manier bewust van de rol die zij in Gods plan 
spelen. Niet alleen deze woorden uit Psalm 22 vinden hun vervulling bij het kruis van 
Golgotha, ook de openingswoorden van de Psalm: ‘Mijn God, mijn God, waarom 
hebt u mij verlaten?’ (Matteüs 27:56). Met deze eerste woorden uit Psalm 22 bidt hij 
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naar goed Joods gebruik de hele psalm. Zowel de wanhoop als de hoop hebben 
daarin hun plek. 
 
Vers 25: Vijf vrienden bij het kruis 
Iedereen laat Jezus in de steek, behalve de vijf mensen die hier genoemd worden. 
Allereerst de moeder van Jezus: Maria. Daarnaast Maria Magdalena, de vrouw die 
Jezus bevrijd heeft van zeven demonen (Lucas 8:2) en die straks de eerste getuige 
zal zijn bij de opstanding (Johannes 20). Daarnaast zijn er nog twee vrouwen die 
minder bekend zijn, maar met behulp van de andere evangeliën (Marcus 15:40; 
Matteüs 27:56 en Lucas 24:10) als volgt te herleiden zijn:  
De zuster van Maria, ofwel Jezus’ tante, is mogelijk Salome, de moeder van de 
discipelen Jacobus en Johannes.  
Maria, de vrouw van Klopas, de moeder van de discipel Jacobus en Joses. 
Tenslotte is er ‘de discipel die Jezus liefhad’. Dit is vermoedelijk de discipel Johannes, 
die tevens de schrijver is van het Johannesevangelie. Opvallend is dat de 
bloedbanden nergens benadrukt worden. Er ontstaan juist nieuwe verbindingen 
onder het kruis.  
 
Vers 26: Vrouw, dit is uw zoon 
In de NBV is het woord ‘vrouw’ in de vertaling verdwenen, maar letterlijk staat er: 
Vrouw, dit is uw zoon. Het klinkt ons vreemd en wat afstandelijk in de oren dat Jezus 
tegen zijn moeder ‘vrouw’ zegt, maar zo klinkt het niet in het Grieks. Wel geeft Jezus 
hiermee aan dat bloedbanden niet meer de eerste prioriteit hebben. ‘Ieder die de wil 
van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’ (Matteüs 12:50) 
 
Vers 27: Hij nam haar in huis  
De gezinsuitbreiding die Jezus voor ogen staat wordt samengevat in het Griekse 
woord koinonia, gemeenschap. In Johannes 13:34-35 wijst Jezus erop dat onderlinge 
liefde hét onderscheidende kenmerk behoort te zijn van Jezus’ leerlingen. Dat zien 
we niet alleen bij het kruis gebeuren, maar ook in de eerste gemeente (Handelingen 
2:41-47). Men sprak elkaar dan ook aan met broeder en zuster, niet vanwege de 
bloedband, maar vanwege de Geestesband. 
 
Triades  

Psalm 22:1-3 =

Matteüs 12:46-50 =
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Programma 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  What’s in a  name _ 
Jezus ontmoet  

Maria Magdalena 
Lucas 8 en Johannes 20 

 
Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’  
Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ 
Johannes 20:16 
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 1 Ontmoeting 

Doe een rondje wel en wee =

Of: ‘What’s in a name?’ zei Shakespeare. ‘Ook al zou een roos anders heten, dan zou =

het nog steeds een mooie heerlijk geurende bloem zijn.’ Ben jij blij met je naam? 
 

 2 Lied & gebed 

HH 479 Heer, U bent mijn leven =

LB 575 Jezus, leven van mijn leven =

Luisterlied: Naam boven alle namen – Remco Hakkert =

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/naam-boven-alle- namen/POMS_EO_8118108? 
cHash=93dc38bda687717f30ee0c8e8c0a7775 

 

 3 Intro op het thema 

Maria Magdalena, 30 jaar oud 
‘Daar stond ik dan bij het graf van Jezus. Leeg, niets. Ik was verbijsterd. Zelfs het 
graf bleek geen veilige plek. Mijn leven was Jezus en nu was alles voorbij. Ik werd 
overspoeld door verdriet. Wat moest ik? Opeens klonk vanuit het niets mijn naam. 
Die stem. Diezelfde stem die mij bevrijd had uit de inktzwarte nacht. Demonen 
hadden mij in de greep. Hij noemde mijn naam en onmiddellijk was ik bevrijd. En 
nu opnieuw: MARIA. Van het één op het andere moment werd alles anders.’ 
 

Herken jij je in Maria Magdalena? Waarin (niet)? 

Zoek afbeeldingen op van Maria Magdalena. Wat weet je van haar? 

 
 
We lezen uit Lucas 8:1-3 en Johannes 20:1-3 en 11-18 
 
1 Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om 
het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezel-
den hem, 2 en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: 
Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, 3 Johanna, de 
vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van ande-
ren, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden. 
 
1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Mag-
dala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 
Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, 
en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu 
neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.  
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11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en 
daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het 
voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil 
je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar 
ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, 
maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ 
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me 
dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen 
haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘ 
Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar 
mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook 
jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging 
naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat 
hij tegen haar gezegd had. 

s Markeer wat je aanspreekt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

We ontmoeten Maria Magdalena (of zoals hier vertaald staat: Maria uit 1.
Magdela) voor het eerst in Lucas 8:2-3.  

Wat lees je hier over Maria’s verleden en welke gedachten heb je daarbij? a.
In onze huidige cultuur is er weinig ruimte voor het bestaan van demonen? Hoe b.
kijk jij aan tegen de realiteit van het kwaad? 
In de achtergrond vind je meer over Maria van Magdela. Wat voor iemand was zij, c.
denk je? 

 
In Johannes 20:2 zegt Maria:’….we weten niet waar ze hem nu neerge-2.

legd hebben.’ 
Wie bedoelt Maria hier met ‘we’? a.
Wat kunnen wij leren van deze vrouwen? b.

 
Opvallend is dat Maria niet reageert op de verschijning van de twee enge-3.

len in het lege graf. 
Hoe zou dat komen denk je? a.
Kwamen engelen alleen voor in de tijd van de bijbel of zou je ze vandaag de dag b.
ook tegen kunnen komen? Hoe denk jij daarover? 
Heb jij wel eens een engel gezien? c.
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Maria huilt. Zij is ingesloten door verdriet en ongeloof en is wanhopig. 4.
Zelfs het graf blijkt geschonden. 

Tot twee keer toe wordt haar gevraagd: ‘Waarom huil je?’ (vers 13 en 15) Waarom a.
wordt deze vraag gesteld, denk je? 
Hoe kun jij ruimte geven aan iemands verhaal wanneer de ander verdriet heeft? b.
Heb je zelf wel eens die ruimte ervaren in een moeilijke situatie, of juist niet? c.

 
Jezus noemt haar naam: ‘Maria!’ (vers 16). Ze herkent de stem van Jezus.  5.
Zou jij de stem van Jezus herkennen (lees Johannes 10:1-4) a.
Maria weet zich gekend door Jezus. Voel jij je gekend door Hem? Waarom wel, b.
waarom niet. 

 
Het was al Pasen, maar pas als Jezus haar naam noemt wordt het voor Maria 6.

Pasen. Ze komt tot leven. Verdriet en niet-begrijpen wordt vreugde en geloof.  
Herken je dat? Noem voorbeelden. a.
Hoe kun je in Pasen groeien?  b.

 
Maria mag Jezus niet vasthouden, ze moet als ‘apostel’ de wereld en het 7.

grote nieuws aan de leerlingen vertellen (vers 17).  
Zie jij mogelijkheden om te getuigen van Jezus’ opstanding, van een nieuw leven a.
in Gods Koninkrijk? Hoe? 

 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ 
Johannes 20:16 

 
We hebben geluisterd naar de ontmoeting van Jezus met Maria. Wees nu even hele-
maal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen heeft. 

Wat laat God jou zien? Deel dit als je dat wilt 

Is er iets wat je kunt gaan doen? 

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld 

Ik neem de tijd om me te mediteren over vers 16 en vul steeds voor ‘Maria’ mijn •
eigen naam in. 

 6 Gebed 
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 ; Achtergrond 

Algemeen: Maria Magdalena 
De naam Maria is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam Mirjam en was zeer 
wijdverbreid. De betekenis is onzeker, maar zou ‘geliefde’, ‘opstandige’ of ‘sterke zee’ 
kunnen betekenen. Maria wordt aangeduid met de plaats, waar ze vandaan kwam: 
Magdala-Taricheae (letterlijk: toren van gezouten vis), een welvarend vissersdorpje 
aan het meer van Galilea. Zelf was Maria waarschijnlijk niet onbemiddeld, uit haar 
eigen middelen zorgde ze voor Jezus en zijn leerlingen (Lucas 8:3). Maria Magdalena 
wordt vaak verward met de zondige vrouw die de voeten van Jezus waste in Lucas 
7:36-50. Daardoor wordt ze in kunstwerken vaak foutief voorgesteld als een pros-
tituee. De kerkvader Augustinus noemde haar terecht apostel der apostelen. Ze was 
de eerste getuige van Jezus’ opstanding!  
In 1896 werd in Caïro het gnostische Evangelie van Maria Magdalena ontdekt. De 
eerste zes pagina’s ontbreken en het te lezen deel begint midden in een gesprek tus-
sen de opgestane Jezus en zijn leerlingen. Maria Magdalena treedt hierin op als een 
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van de leerlingen en raakt in conflict met de apostelen Petrus en Andreas. Deze tekst 
is waarschijnlijk rondom 190 geschreven, dus van veel latere datum dan de evan-
geliën die in de tweede helft van de eerste eeuw zijn geschreven. Het idee dat Jezus 
met Maria Magdalena getrouwd was en één of meer kinderen bij haar verwekt zou 
hebben is sinds de ‘Da Vinci Code’ (2003) van Dan Brown populair geworden, maar 
hebben historisch-wetenschappelijk geen enkele grond. Bron: Annette Merz, hoog-
leraar Nieuwe Testament, PthU. 
 
Lucas 8 vers 2: Demonen 
Demonen zijn boze geesten, kwelgeesten, gevallen engelen, met aan het hoofd de 
duivel of satan. Zij worden in de Bijbel als een reële werkelijkheid verstaan en staan 
recht tegenover Jezus, zijn Koninkrijk en de heilige Geest. Het NT noemt ze spottend 
daimonion: demoontjes – neem ze dus niet té serieus - Jezus is Heer over de demo-
nen. Maria was door maar liefst zeven demonen bezeten en had op geen enkele ma-
nier meer de macht over haar leven.  
 
Vers 3: Maria, Johanna, Susanna en nog andere vrouwen 
Het is opmerkelijk dat Jezus zoveel vrouwen in zijn gevolg heeft opgenomen. Open-
lijk met vrouwen een gesprek voeren deed geen enkele rabbi, maar Jezus doorbrak 
die trend. Johanna was de vrouw van de ‘minister van fınanciën’ van koning Herodes 
(die over Galilea regeerde en in Tiberias resideerde). Over Susanna weten we niets. 
Samen met niet nader genoemde vrouwen verzorgen ze Jezus en de discipelen en 
volgen hem tot aan het kruis.  
 
Johannes 20 
In de Matteüs, Marcus en Lucas worden ook andere vrouwen genoemd die op Paasoch-
tend het graf bezoeken, maar in Johannes 20 wordt alleen Maria Magdalena genoemd. 
Zij is de eerste die Jezus ziet. En zij is ook de eerste die de discipelen het grote nieuws 
vertelt. Dit gaat helemaal in tegen de cultuur van de tijd waarin men weinig geloof 
hechtte aan de getuigenisverklaring van een vrouw. Een vrouw was ondergeschikt aan 
de man. In Christus echter is er noch man noch vrouw (Galaten 3:28). 
 
Vers 12: Engelen 
Engelen zijn op cruciale momenten van de heilsgeschiedenis aanwezig in het leven 
van Jezus: bij de aankondiging van de geboorte en bij de geboorte; bij de verzoeking 
van Jezus in de woestijn en nu dus ook bij de opstanding. Engelen kunnen in de ge-
daante van mensen verschijnen. Dat zien we ook hier: Zij gaan het gesprek aan met 
de vrouwen en discipelen die naar het graf van Jezus komen. 
 
Triades  

Exodus 3:13-15 =

Jesaja 43:1-2=
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Programma 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Terugkomen bij   Jezus  

                     

_ 
 

Jezus ontmoet Petrus 
Johannes 21:15-23 

 
‘Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 
‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de 
anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik 
van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’  
Johannes 21:15 
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 1 Ontmoeting 

Geluk heeft vaak te maken met goede relaties. Hoe gaat het met je?  =

Of: Misdaad moet stevig bestraft worden, vinden de meeste Nederlanders. Wan-=

neer ben jij de laatste keer beboet en hoe reageerde je daarop?  
 

 2 Lied & gebed 

HH 448 Heel mijn hart =

HH 603 Mijn Jezus, mijn redder =

LB 116 God heb ik lief =

 

 3 Intro op het thema 

Petrus, 66 jaar oud: 
‘Ik zit in een dodencel, in Rome. Gisteren ben ik door soldaten van keizer Nero ge-
arresteerd. Ze gaven me te verstaan dat ik gekruisigd zal worden. Gekruisigd! Wat 
was ik boos toen ze me aanhielden, maar nu ben ik wonderlijk rustig. Ik denk veel 
na over mijn leven en over Jezus. Mijn gedachten gaan steeds terug naar dat ene 
moment in Galilea. Hij sprak met geen woord over die zwarte bladzijde in mijn 
leven. Hij vroeg alleen maar of ik echt van hem hield. Ik was terug! Ook heeft Hij 
toen al iets gezegd over dit moment, hier in Rome. Nee, ik zal hem niet opnieuw 
verloochenen.’  
 

Ben jij wel eens na een periode van verwijdering ‘teruggekomen’ bij Jezus? Hoe 

ging dat? 
  
t Tip: Verzamel afbeeldingen van Petrus, wat valt je op? 
 
 
We lezen Johannes 21:15-19 
 
15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johan-
nes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet 
dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, 
zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u 
houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,‘ 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: 
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij 
voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet 
toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker 
je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar 
wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je 
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brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus 
zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ 

s Markeer wat je aanspreekt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

(bespreek in ieder geval de vragen 2, 3 en 5) 

Petrus was de meest vooraanstaande leerling van Jezus.  1.
Welke verhalen ken je over Petrus?  a.
Wat voor iemand was hij? Herken jij jezelf in hem? b.

 
Petrus heeft Jezus drie keer verloochend. Hij was bang. Hij vreesde 2.

gearresteerd te worden. In de verzen 15 tot 17 zien we hoe Jezus Petrus 
weer opneemt in zijn kring. Lees die verzen nog eens aandacht. Hoe deed 
Jezus dat? 

 
De Bijbel leert ons dat het proces van verzoening altijd begint bij 3.

erkenning van onrecht en belijdenis van schuld. Waarom rept Jezus met 
geen woord over Petrus’ verloochening?  

 
Jezus vraagt aan Petrus drie keer of hij hem liefheeft.  4.
Waarom wil Jezus dat van hem horen, denk je? a.
Waarom drie keer? b.
Zou Petrus Jezus meer liefhebben (vers 15) dan de anderen? c.
Hoe omschrijf jij liefhebben? d.
Heb jij Jezus lief? Zeg je hem dat ook wel eens?  e.

 
Petrus krijgt steeds dezelfde opdracht: Weid mijn lammeren; hoed mijn 5.

schapen; weid mijn schapen.  
Wat bedoelt Jezus concreet?  a.
Jezus zegt hetzelfde steeds een beetje anders. Zit er verschil in?  b.
Zijn er mensen (lammeren/schapen) die aan jouw zorg zijn toevertrouwd? c.
Wat is er nodig om een ‘goede herder’ te zijn? (kijk ook naar vraag 4) d.
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Jezus vertelt in vers 17 in bedekte termen wat Petrus te wachten staat als 6.
volgeling.  

Wat bedoelt Jezus? a.
Heb jij dat wel eens meegemaakt, de zeggenschap over je leven kwijtraken? b.
Kan Jezus je daarbij helpen, denk je? c.

 
Jezus heeft Petrus op een bijzondere manier Petrus (weer) opgenomen in 7.

zijn kring. Mag jij ook terugkeren als je losgeraakt bent van Jezus? Hoe? 
 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

We hebben geluisterd naar wat God zegt in zijn Woord. Ook hebben we daarover 
met elkaar gesproken. Wees nu even helemaal stil en luister naar wat de Geest jou te 
zeggen heeft. 

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld  

Ik ga bidden voor hem of haar, met wie ik in onmin leef •
 

 6 Gebed 

 

 ; Achtergrond  

Algemeen  
We lezen het slot van het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21, een toegift. Daarin 
verschijnt Jezus voor de derde keer aan de discipelen terwijl ze aan het vissen zijn 
(hoofdstuk 21:1-14). Daarna nodigt Jezus ze uit voor een maaltijd en begint een 
diepgaand gesprek met Petrus over herstel, liefde, terugkeer, indiensttreding en 
toekomstverwachting. 
 
Vers 16: Simon, heb je me lief 
Jezus spreekt Petrus persoonlijk aan, met zijn geboortenaam: Simon, zoon van 
Johannes (Johannes 1:43). Waarom doet Hij dat? Misschien om daarmee enige 
afstand te scheppen en Petrus te laten voelen dat hij na zijn verloochening (Johannes 
18:17, 25-27) als het ware opnieuw moet (en mag) beginnen? Er moet wat rechtgezet 
worden. 
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Verzen 16-18: Heb je me lief 
Drie keer vraagt Jezus aan Petrus of hij hem werkelijk lief heeft. Die drievoudige 
vraag weerspiegelt onmiskenbaar de drievoudige verloochening door Petrus. Steeds 
als Jezus die vraag herhaalt, wordt de pijn van de schuld bij Petrus omhooggehaald. 
Jezus gebruikt verschillende woorden voor ‘liefhebben’, die je als synoniemen kunt 
beschouwen (net als bij ons: liefhebben, beminnen, houden van). Toch is er een 
accentverschil. De eerste twee keren gebruikt Jezus het Griekse woord agapaoo, 
waarmee de gevende en opofferende liefde wordt bedoeld. Petrus had daarin 
duidelijk gefaald.  
De derde keer gebruikt Jezus voor liefhebben het Griekse woord phileoo, waarbij het 
accent ligt op de meer vriendschappelijke, gevoelsmatige liefde. Wil Petrus ook die 
diepe vriendschap met Jezus? 
Het antwoord van Petrus is steeds bescheiden. Hij bevestigt Jezus’ vraag en doet een 
beroep op Jezus’ kennis van zijn hart: ‘ú weet dat ik van u houd’. Maar hij stelt zich niet 
boven de andere discipelen (vers 16), door Jezus’ woorden daaromtrent niet te 
herhalen. 
 
Verzen 16-18: Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, weid mijn schapen.  
Steeds beantwoordt Jezus Petrus’ liefdebetuiging met een opdracht: Weid mijn 
lammeren, hoed mijn schapen, weid mijn schapen. Hij wordt daarmee aangesteld tot 
herder over heel de kudde van de gemeente. Zie Johannes 10:3-17, vgl. Jesaja 40:11 
en Ezechiël 34. ‘Weiden’ houdt in ‘voeden, voedsel verschaffen’. Petrus zal na 
Pinksteren een belangrijke leidende rol gaan spelen in de zich naar alle kanten 
uitbreidende gemeente (Handelingen 1-15).  
 
Vers 18-19: Door een ander omgord 
Direct in aansluiting op zijn vragen aan Petrus geeft Jezus aan waar het in zijn leven 
uiteindelijk op uit zal draaien. Als oudere man zal hij zijn handen uitstrekken en door 
een ander omgord (geboeid) worden, wat duidt op gevangenschap. Die ‘ander’ zal 
hem terechtstellen. Dat lot wilde hij tot nu toe ontlopen; daarom verloochende hij 
Jezus, ondanks alle bravoure (Johannes 13:37). Met deze profetie laat Jezus Petrus 
weten dat Hij zal groeien in zijn geloof en bereid zal zijn voor zijn Heer te lijden (Jo-
hannes 13:36). Volgens de traditie is Petrus in Rome omgekeerd gekruisigd, ten tijde 
van de christenvervolgingen onder Nero. 
 
Triades 

Psalm 116:1-10 =

Psalm 32:1-5 =
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Programma 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uit je       bubbel _ 
 

Jezus ontmoet Filippus 
Handelingen 8 

 
Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de 
middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 
Filippus deed wat hem gezegd werd. 
Handelingen 8:26-27 
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 1 Ontmoeting 

Hoe tevreden ben je? Wissel uit =

Of: Er zijn taken die wel moeten gebeuren maar waar je tegenop ziet. Stel je die =

taak dan uit of begin je er juist direct mee? Geef een voorbeeld. 
 

 2 Lied & gebed 

LB 377 Zoals ik ben =

LB 912 Neem mijn leven, laat het Heer =

HH 673 Wij zijn Gods kinderen =

 

 3 Intro op het thema 

Filippus, 47 jaar oud: 
‘Ik leefde eigenlijk in een bubbel. Mijn bubbel bestond uit een aantal mensen die ge-
raakt zijn door Jezus. We kwamen regelmatig samen, baden met elkaar, zorgden 
voor elkaar. We hadden dezelfde achtergrond. Maar op een dag werd ik in mijn 
nekvel gegrepen. De heilige Geest stuurde me naar iemand met wie ik niets gemeen 
had. Hij had een andere kleur, was gecastreerd en had een zeer hoge functie. Hij 
was naar de tempel van Jeruzalem geweest om God te aanbidden, maar als eunuch 
(gecastreerde) mocht hij alleen maar van een afstandje toekijken en was daarover 
teleurgesteld, maar had wel een heilig boek gekocht. Toen ik hem aantrof las hij 
daarin, maar begreep er niets van. We raakten in gesprek over Jezus. Hij werd zo 
geraakt dat, toen we bij een water kwamen, hij gedoopt wilde worden. Dat ver-
anderde hem, maar ook mij.’ 
 

Heb jij wel eens ‘dieper gaande’ gesprekken met mensen buiten je bubbel? 

Hoe ervaar je dat? 

 
t Tip: doe een rollenspel. De een is Filippus. De ander een kritische interviewer. 
 
 
Wij lezen uit Handelingen 8:26-36 
 
Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg 
van Jeruzalem naar Gaza.’ 27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die 
weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van 
de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar 
schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op 
de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29 De Geest zei tegen Filip-
pus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30 Filippus haastte zich naar hem toe en 
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hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 
31 De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij 
nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 32 Dit was het 
schriftgedeelte dat hij las: 
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; 
als een lam dat stil is bij zijn scheerder 
deed hij zijn mond niet open. 
33 Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, 
wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 
Want op aarde leeft hij niet meer.’ 
34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? 
Over zichzelf of over een ander?’ 35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over 
het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 36 On-
derweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! 
Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ 38 Hij liet de wagen stilhouden en 
beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem 
doopte. 
39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem 
mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 40 Fi-
lippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in alle 
steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam. 

s Onderstreep met rood wat je raakt. 
Onderstreep met blauw waar je vragen bij hebt. 

 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

(bespreek in ieder geval de vragen 1, 3 en 4) 
Een engel van de Heer stuurt Filippus op weg (vers 26).  1.
Hoe stel je je die engel voor? Een mens? Een geest? Een innerlijke stem? a.
Even later wordt er gesproken over de ‘Geest van de Heer’ in de verzen 29 en 39? b.
Hoe stel je je dat voor? 
Er staat bij ‘van de Heer’. Heb jij zelf wel eens het gevoel gehad dat je geroepen c.
werd door de Heer Jezus om iets te doen?  

 
Filippus is een van de zeven ‘diakenen’ die in Handelingen 6:1-7 werden 2.

aangesteld om een soort voedselbank op te richten voor het verarmde deel 
van de gemeente. De twaalf apostelen bleven zich richten op het gebed en de 
verkondiging van het Woord. 

Ben jij eerder een diaken (doener) of een apostel (verkondiger, bidder)? a.
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Het merkwaardige is dat diaken Filippus het evangelie moet verkondigen aan een b.
buitenlander. Waarom deze rolverwisseling? Filosofeer er met elkaar over.  
Zie je in jouw gemeente of groeigroep ook dit soort omdraaiingen? c.

 
De eunuch kwam uit Ethiopië en was waarschijnlijk een gekleurde man. 3.

Als dat klopt zou dit één van de eerste verhalen uit de Bijbel zijn waarin 
Jezus laat zien dat “black lives matter” (zwarte levens doen ertoe).  

Is jouw gemeente (of jouw GGG) ‘gelijksoortig’ of juist kleurrijk? a.
Heb je het gevoel dat er in jouw gemeente of GGG een klimaat is waardoor b.
mensen uit een andere ‘bubbel’ zicht thuis voelen? Leg uit. 

 
De man uit Ethiopië leest in Jesaja 53:7-8 over de lijdende dienaar van 4.

God, maar begrijpt niet over wie het gaat.  
Lees ook Jesaja 53:1-5. Begrijp je wat hij niet begrijpt? a.
Wat is de uitleg van Filippus? b.
Begrijp je waarom de eunuch geraakt wordt door deze tekst en uitleg?  c.

 
Filippus mag de Ethiopische man dopen. Lees de verzen 38-39. 5.
Probeer je in te leven in de Ethiopische man. Hoe zou dit voor hem geweest zijn? a.
Probeer je in te leven in Filippus. Hoe zou dit voor hem geweest zijn? b.
Filippus kwam uit zijn bubbel, geroepen door de heilige Geest. Wat leer je hiervan? c.

 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de ver-
laten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ Filippus deed wat hem gezegd werd.  
Handelingen 8:26-27 

 
We hebben geluisterd naar wat God zegt en daarover met elkaar gesproken. Wees 
nu even helemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen heeft.  

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld:  

Zoek eens contact met iemand die je niet kent en geef iets leuks of vraag hoe het •
met hem/haar gaat. 

 

 6 Gebed 
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 ; Achtergrond 

Filippus als diaken en evangelist 
In Handelingen 6:1-7 komen we Filippus voor het eerst tegen. In de snel groeiende 
gemeente in Jeruzalem neemt het aantal behoeftigen toe, vooral onder de Grieks-
sprekende gemeenteleden. Daarom wordt er een groep van zeven ‘diakenen’ aange-
steld. Zij moeten zorgen voor de gemeenschappelijke maaltijden. Filippus en 
Stephanus zijn de meest bekenden onder hen. Het zijn ook meteen de mensen die 
radicaal voor het Evangelie staan. Stephanus is de eerste martelaar van de kerk (Han-
delingen 7). In Handelingen 8:1-13 lezen we dat ten gevolge van hevige vervolgingen 
van de jonge gemeente velen Jeruzalem ontvluchten, waaronder Filippus. Hij komt in 
Samaria terecht en begint daar het evangelie te verkondigen (Handelingen 8:4-13). 
De twaalf apostelen echter blijven in Jeruzalem. Hoewel zij geroepen zijn om het 
evangelie naar de uiteinden der aarde te brengen komen gaan de diakenen hen 
daarin voor. Ook in Handelingen 21:8-9 komen we Filippus nog een keer tegen. Hij 
woont dan in Caesarea en heeft vier profeterende dochters. 
 
Vers 26: Ga 
Filippus is de eerste die het evangelie aan niet-Joden verkondigt, aan Samaritanen 
(Handelingen 8:5). Dat moet een enorme stap geweest zijn voor hem. De Joodse 
bubbel was behoorlijk gesloten en dat zal ook gegolden hebben voor de Joods-
christelijke bubbel in Jeruzalem. Maar Filippus heeft die stap gewaagd en krijgt nu 
door een engel van de Heer de opdracht naar de weg van Jeruzalem naar Gaza te 
gaan. Hij krijgt die opdracht van een engel van de Heer. Het was blijkbaar geen inge-
ving, maar een duidelijke oproep van de Heer. Filippus moet opnieuw de grenzen 
doorbreken die door mensen zijn gemaakt.  
 
Vers 27: Ethiopiër, een eunuch 
De man die Filippus ontmoet komt uit Ethiopië, dat in die tijd noordelijker lag dan het 
huidige Ethiopië. Het land was een monarchie, waarbij de feitelijke macht berustte bij 
de moeder van de koning. Deze koningin-moeder (regentes) droeg de ambtstitel 
Kandaké. De bewuste Ethiopiër was in dienst van deze Kandakē als ‘minister van fı-
nanciën’. Zoals gebruikelijk voor een dergelijke hoge en vertrouwelijke functie koos 
men daarvoor een eunouchos (eunuch, ontmande), omdat eunuchen betrouwbaar-
der waren dan anderen; ze konden bv. nooit een eigen dynastie vormen. Deze ont-
mande behoorde waarschijnlijk tot de godvrezenden/ proselieten (niet-joden die 
sympathiek stonden tegenover het Joodse geloof). Hij was naar Jeruzalem geweest 
om God te aanbidden. Ontmanden werden echter als onrein beschouwd mochten 
volgens Deut.23:2 niet in de tempel komen (wel in de voorhof der heidenen). Hij 
hoorde er dus om allerlei redenen niet echt bij. Als eunuch, als proseliet, en mogelijk 
zal hij ook vreemd aangekeken zijn vanwege zijn gekleurde uiterlijk.  
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Verzen 32-35: Als een lam 
Hier wordt Jesaja 53:7 en 8 geciteerd, maar dan in een oude Griekse vertaling. Daar-
door wijkt hij wat af van de tekst die wij kennen uit Jesaja. Jesaja 53 gaat over de lij-
dende knecht van de Heer, die veracht wordt en zijn leven offert vanwege onze 
zonden, om zo vergeving en genezing te schenken (1-5). In de verzen 7 en 8 gaat het 
over het oneerlijke gerechtelijke proces dat hij ondergaat en uitloopt op de dood-
straf, waarbij hij zich niet verzet. Filippus legt de eunuch uit dat deze profetie vervuld 
wordt door Jezus. Mogelijk herkende de Ethiopische man zich in Jezus, de man die 
veracht werd.  
 
Vers 36-39: Doop 
Evangelisatie kan uitlopen op geloof in Jezus Christus, maar eindigt daar niet. De eu-
nuch wordt gedoopt. Dopen is ondergedompeld worden in Christus. Met Christus 
sterven aan het oude bestaan en met Christus opstaan in een nieuwe leven. Filippus 
gaat met de man mee het water in. Als de Ethiopische man opstaat uit het water is 
Filippus weggenomen door de Geest. Maar de vreugde van de Heer (een van de 
vruchten van de Geest) vervult hem. Zo begint en eindigt deze geschiedenis met 
een engel en de Geest van de Heer Jezus. 
 
Triades 

Jesaja 53:1-5 =

Handelingen 6:1-7 =
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Programma 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Weg wijzer 

                                                     

_ 
 

Jezus ontmoet Paulus  
Handelingen 9 

 
‘Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de 
stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ 
Handelingen 9:5-6 
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 1 Ontmoeting 

Hoe is het met je? Ben jij een huismus of een globetrotter? =

Of: Mensen reageren heel verschillend wanneer ze verdwalen en de weg hele-=

maal kwijt zijn. Ben jij wel eens verdwaald en hoe reageer je dan?  
 

 2 Lied & gebed 

HH 420 Heer, wijs mij uw weg =

HH 346 Ik wandel in echt licht met Jezus =

Luisterlied Love Shine a Light (Katrina + the Waves) =

https://www.youtube.com/watch?v=5XPATo43cy4   

 3 Intro op het thema 

Paulus, 36 jaar oud: 
‘Ik heb in Jeruzalem theologie gestudeerd en was er diep van overtuigd dat ik de 
waarheid had gevonden. Gods waarheid. De hogepriester gaf mij de opdracht om 
een pogrom te organiseren in Damascus tegen die vreemde sekte van Jezus, de ge-
kruisigde. Mensen van ‘de Weg’ noemden ze zich. Toen ik onderweg was naar Da-
mascus stond hijzelf opeens voor me: Jezus. Puur licht. Verblindend als de zon. Drie 
dagen kon ik niet zien. Ik was als verlamd. Alles wat ik geloofde werd me uit han-
den geslagen, maar in de duisternis waarin ik me bevond werd ik bij de hand geno-
men door hem die ik had bestreden. Stap voor stap. Ik werd een mens van de Weg.’ 
 

Mensen kunnen in hun gelijk radicaliseren? Begrijp je Paulus? 

Kun je overtuigd zijn en tegelijk ruimhartig? 

Of: Inventariseer wat je van Paulus weet? 

 
 
Wij lezen Handelingen 9 
 
1 Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij 
ging naar de hogepriester 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven 
voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar 
zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoe-
ren naar Jeruzalem. 3 Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plot-
seling omstraald door een licht uit de hemel. 4 Hij viel op de grond en hoorde een 
stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 5 Hij vroeg: ‘Wie bent 
u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 6 Maar sta nu op en ga 
de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ 7 De mannen die met Sau-
lus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 
8 Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn 
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metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 9 Drie dagen 
lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. 
10 In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer 
tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11 Daarop zei de Heer: ‘Ga 
naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus 
die Saulus heet. Hij is aan het bidden, 12 en hij heeft in een visioen gezien hoe een 
man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten 
zien.’ 13 Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man 
en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. 14 Boven-
dien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aan-
roept in de boeien te slaan.’ 15 Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat 
ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder 
al de Israëlieten. 16 Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn 
naam.’ 17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen op-
legde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die 
aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien 
en vervuld wordt van de heilige Geest.’ 18 Meteen was het alsof er schellen van Sau-
lus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19 en nadat hij gege-
ten had, kwam hij weer op krachten. 

s Onderstreep met rood wat je raakt. 

? Onderstreep met blauw waar je vragen bij hebt. 
 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

(richt je in ieder geval op de vragen 1, 3, 5 en 6) 
Volgelingen van Jezus werden op allerlei manieren aangeduid. Leerlingen 1.

van de Heer, heiligen, christenen, gelovigen. In vers 2 worden ze 
‘aanhangers van de Weg’ genoemd.  

Wat zou daarmee bedoeld zijn? Spreekt het je aan? a.
Hoe noem jij je het liefst als iemand vraagt naar je geloof? b.

  
Paulus was een uiterst fanatieke en overtuigde vijand van de Heer. Toch 2.

roept Jezus juist hem en maakt hem tot een volgeling. 
Ken je verhalen in of buiten de Bijbel waarin vijanden van Jezus volgelingen worden? a.
Waarom kiest Jezus juist Paulus uit? b.
 
Paulus wordt met blindheid geslagen met de bedoeling om zijn ogen te 3.

openen. Jezus blokkeert zijn weg met de bedoeling hem de weg te wijzigen.  
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Geloof jij dat Jezus het leven van mensen ingrijpend kan binnendringen en a.
veranderen? Leg uit.  
Doet Hij dat nog steeds? b.

 
Terwijl Paulus Damascus nadert, klinkt de stem van Jezus: ‘Waarom 4.

vervolg je mij?’  
Wie is ‘mij’, en waarom zegt Jezus het zo?  a.
Wat zou dit betekend hebben voor de gemeente in Damascus? b.
Zit daarin een boodschap voor de op dit moment krimpende kerk in Nederland? c.

 
Jezus wijst Paulus de Weg. Lees vers 6. 5.
Wat valt je op in de manier waarop Jezus Paulus de Weg wijst a.
Heb je zelf ook ervaring met Jezus/ de Bijbel als Wegwijzer?  b.

 
Ook Ananias wordt onderweg wijzer. Lees de verzen 10-16. Wat denk je 6.

dat Ananias in deze verzen van Jezus leert? 
 

Paulus is ‘het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen 7.
onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten’. Dit zal gepaard 
gaan met lijden (15-16) 

Wat weet je van Paulus? Is dit inderdaad gebeurd? a.
Wat voor instrument ben jij in Jezus’ hand? Hoort lijden daar ook bij? b.

 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

‘Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd 
worden wat je moet doen.’  
Handelingen 9:5-6 
 
We hebben geluisterd naar wat God zegt en daarover met elkaar gesproken. Wees 
nu even helemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen heeft.  

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld:  

Leg een persoonlijk contact met iemand die niet regelmatig naar de kerk komt of •
nog maar net lid is van je gemeente en geef hen het gevoel dat ze gezien worden. 

 

 6 Gebed 
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 ; Achtergrond 

Algemeen 
In dit bijbelgedeelte wordt de vervolger Paulus indringend geroepen om volgeling 
van Jezus te worden en zijn naam te verkondigen. Deze bekering heeft een grote 
impact op Paulus gehad. Ook in Handelingen 22 en 26 vertelt hij over deze 
gebeurtenis, en in Galaten 1:15-16. 
 
Vers 1: Saulus de vervolger 
Paulus wordt pas vanaf Handelingen 13:9 aangeduid met zijn Romeinse naam zoals 
wij hem kennen: Paulus. Daarvoor met zijn Hebreeuwse naam: Saul of Saulus. De 
eerste keer dat we van Saulus horen is in Handelingen 7:58 bij de steniging van 
Stephanus. In 8:3 sleurt hij volgelingen van Jezus met geweld uit hun huizen en 
neemt ze gevangen. Hij is een van de meest fanatieke vervolgers van de jonge 
gemeente in Jeruzalem. En nu wil hij ook de christenen die gevlucht zijn naar 
Damascus, 250 kilometer ten noorden van Jeruzalem, arresteren om ze in Jeruzalem 
te laten berechten.  
 
Vers 2: Aanhangers van de Weg 
In Handelingen worden volgelingen van Jezus met verschillende namen aangeduid: 
leerlingen van de Heer, gelovigen, heiligen, christenen (vanaf Handelingen 11:26), en 
zoals we hier zien: aanhangers van de Weg. Letterlijk: zij die van de Weg zijn. Wordt 
daarmee op Jezus gedoeld, die de weg tot de Vader genoemd wordt (Johannes 
14:6)? Of op de levensweg, de levensstijl van christenen (Handelingen 2:45-46)? Of 
laat het zien dat christenen vervolgd worden, de veiligheid van thuis moeten verlaten 
en blijkbaar nooit gesetteld zijn.  
 
Vers 4: Waarom vervolg je mij? 
Met ‘mij’ bedoelt Jezus zichzelf en tegelijkertijd de gemeente in Damascus. Kortom, 
Hij identifıceert zich met de gemeente in Damascus (zie ook 1Korintiërs 12:12-13), 
zoals Hij zich identifıceert met allen die lijden (Matteüs 25:35-40).  
 
Vers 10-14: Leerling Ananias 
Ananias (niet te verwarren met de Ananias uit Handelingen 5) laat hier zien dat hij 
leerling, discipel is. Hij stelt (kritische) vragen aan God en laat zich onderwijzen. Hij 
moet Paulus de handen opleggen om hem weer te laten zien (vers 12).  
 
Vers 15-16: Mijn naam uitdragen 
Paulus krijgt de opdracht om van Jezus te getuigen onder a) de volkeren, dat wil 
zeggen onder de niet-Joden, dat was zijn eerste taak; b) onder de heersers, dat wil 
zeggen: koningen en zelfs de keizer in Rome (Handelingen 27:24); c) onder de 
Israëlieten. Tijdens zijn zendingsreizen begon Paulus altijd eerst te verkondigen in de 
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synagogen. Paulus heeft daarvoor een hoge prijs betaald in de vorm van 
veroordelingen, gevangenisstraffen en geselingen, en zelfs de dood. Wie 
ingeschakeld wordt als instrument in God hand betaalt daarvoor altijd een prijs 
(2Timoteüs 3:12).  
 
Triades 

Filippus 3:5-11 =

Galaten 2:20=

98



Programma 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Die is, die was  
 en die 

 komt _ 
Jezus ontmoet Johannes  

Openbaring 1 
 

Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die 
komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van 
Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene 
van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.  
Openbaring 1:4-5 
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 1 Ontmoeting 

Is er iets dat je graag aan de groep wilt vertellen? =

Of: Een kwart van de Nederlanders heeft hoogtevrees, waarvan sommigen al in =

paniek raken op een keukentrapje. Durf jij in een heteluchtballon? Leg uit.  
 

 2 Lied & gebed 

HH 591 Heer, onze God =

HH 684 Laat uw glorie zien =

LB 654 Zing nu de Heer, stem allen in =

 

 3 Intro op het thema 

Johannes op Pasmos, 92 jaar oud: 
‘Als er iemand is die Jezus kent, dan ben ik het. Drie jaar lang trok ik met hem op 
onder de hete zon en heb, om het zo maar te zeggen, zijn zweet geroken. Toen Hij 
aan het kruis hing, gaf Hij mij de opdracht voor zijn moeder te zorgen. Ik weet dus 
dat Hij een echt mens was. Maar wat ik de laatste weken in mijn visioenen heb ge-
zien is van een totaal andere orde. Jezus is aan mij verschenen in een hemelse hoe-
danigheid die ik onmogelijk kan beschrijven. In de gedaante van God, lijkt wel. Ik 
kon niet anders dan op mijn knieën gaan.’  
 

Hoe stel jij je Jezus nu voor?  

Heb jij op de een of andere manier contact met hem? 

 
 
We lezen Openbaring 1:4-20 
 
4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die 
is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus 
Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over 
de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft 
bevrijd door zijn bloed, 6die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft 
gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, 
tot in eeuwigheid. Amen. 
7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die 
hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, 
amen. 
8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die 
komt, de Almachtige.’ 
9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus 

100



met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos 
omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10 Op de dag van de 
Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een 
bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar 
de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en 
Laodicea.’ 12 Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag 
ik zeven gouden lampenstandaards, 13 en daartussen iemand die eruitzag als een 
mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn 
borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen 
waren als een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn 
stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had hij 
zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht 
schitterde als de felle zon. 17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. 
Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en 
de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in 
eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom 
op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20 Dit is de betekenis 
van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden 
lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de 
zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. 

s Markeer met een uitroepteken wat je aanspreekt of opvalt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
 

 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

(richt je vooral op de vragen 3 tot en met 6)  
Zoek een schilderij op internet van dit gedeelte uit de bijbel. Zoek op 1.

Openbaring 1 of Revelation 1. Bespreek wat je ziet en lees de verzen 12-17. 
Wat valt je op? 
 

Lees het hele bijbelgedeelte nog een keer en sta stil bij elke omschrijving 2.
van Jezus.  

Wat zeggen die omschrijvingen over Jezus? a.
Welke spreekt je het meest aan? Probeer het persoonlijk te maken.  b.

 
Opvallend is dat Jezus beschreven wordt in termen en aanduidingen die 3.

in het Oude Testament voor God worden gebruikt. Johannes ontmoet Jezus 
Christus op een andere manier dan toen Hij op aarde rondliep.  
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Welke aanduidingen voor Jezus zijn ook op God van toepassing? a.
Wat komt in jouw geloof het meest naar voren: de menselijke kant of de godde-b.
lijke kant van Jezus Christus? 
Johannes valt op de grond (vers 17). Hij is onder de indruk, maar er is ook angst c.
aanwezig. Speelt angst een rol in jouw ervaring van Jezus in zijn heerlijkheid?  

 
Johannes verkeert in dezelfde ellende als de gemeente aan wij hij schrijft 4.

en deelt in het koninkrijk en de standvastigheid (vers 9). Hij doet daarbij op 
de heftige vervolgingen waaronder de jonge kerk leed.  

Hebben je idee hoe dat er concreet uitziet: standvastigheid tijdens vervolgingen?  a.
Denk je dat de visioenen van Johannes mensen in ellende bemoedigen? Leg uit? b.
Wat helpt jou om standvastig te zijn?  c.

  
God wordt getypeerd als degene die komt: ‘Hij die is, die was en die kómt’ 5.

(4 en 8). Concreet betekent dat dat Hij zijn Zoon zendt, op de wolken (vers 7). 
Wat betekent het kómen van Jezus voor vervolgde christenen, denk je?  a.
Hoe stel jij je dat voor en wat betekent het voor jou? b.

 
Jezus loopt te midden van de kandelaren. Die kandelaren zijn de gemeen-6.

ten. Jezus is door zijn Geest aanwezig in de gemeente.  
Merk jij dat ook? Hoe? a.
Op welke manier wordt Jezus in jouw gemeente verheerlijkt?  b.

 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven 
geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de 
eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.  
Openbaring 1:5 

 
We hebben geluisterd naar wat God zegt in zijn Woord en daarover met elkaar ge-
sproken. Wees nu even helemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen 
heeft.  

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

 
j Schrijf deze concrete actie in het werkblad op pag. 118 
 
Bijvoorbeeld 

Ik wil de komende twee weken elke dag benoemen hoe Jezus aanwezig is in mijn •
gemeente en hem daarvoor danken.  
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 6 Gebed 

Aanbid Jezus. Gebruik de formuleringen zoals Johannes 1 die gebruikt om Jezus groot 
te maken.  
 

 ; Achtergrond  

Vers 4 Zeven geesten  
De zeven geesten voor zijn troon zijn een aanduiding van de heilige Geest in zijn 
veelvuldige werking, zie ook Zacharia 4:1-4 en Jesaja 11:2. 
 
Vers 4: Hij die is, die was en die komt 
Deze aanduiding gaat terug op de naam van God JHWH, letterlijk: Hij die er is. 
Opvallend is dat de drieslag afsluit met: en die kómt. En niet met: en die zal zíjn. Het 
bijbelboek Openbaring is een troostboek waarin geopenbaard wordt dat Jezus er 
niet alleen was, maar dat hij ook nu present is, en straks zal terugkomen om de 
macht van het ‘Beest’ defınitief te verbreken en de nieuwe schepping te vestigen 
(Openbaring 19-21)  
 
Bij vers 6: Koninkrijk van priesters 
Jezus wil dat de gemeente bestaat uit een koninkrijk van priesters. In 1 Petrus 2:5 
wordt uitgelegd dat volgelingen van Christus priesters zijn, bemiddelaars tussen God 
en mens, niet om dierenoffers te brengen, maar geestelijke offers: lof en gebeden 
namens de wereld en aan de wereld het evangelie.  
 
Vers 9: Ellende 
Johannes deelt in de ellende, dat wil zeggen in de vervolgingen waardoor de jonge 
kerk getroffen werd (2:10 en 13). Waarschijnlijk waren het de vervolgingen ten tijde 
van keizer Domitianus (95-96 na Christus). Johannes werd verbannen naar het eiland 
Patmos, een Grieks eiland dicht bij Turkije. 
 
Vers 10: Bazuin 
De verschijning van God gaat vaak gepaard met bazuingeschal, bijvoorbeeld op de 
berg Horeb (Exodus 20:18). Verderop in Openbaring (11:17) wordt de terugkomst 
van Christus aangekondigd met de laatste van de zeven bazuinstoten. De bazuin is 
ook het signaal dat de strijd gaat beginnen.  
 
Vers 11-12, 20: Zeven gemeenten 
Deze zeven gemeenten bevinden zich in Klein Azië, West Turkije. In Openbaring 2 en 
3 moet Johannes namens Jezus aan alle zeven gemeenten korte brieven schrijven. Ze 
worden gesymboliseerd door zeven kandelaren met olielampen.  
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Vers 13-16: Iemand die eruitzag als een mens 
Tussen die kandelaars loopt iemand. Het is Jezus. Hij woont dus in de gemeente. De 
omschrijving van Jezus doet denken aan de omschrijving van God en de 
mensenzoon zoals Daniel 7:9 en 13 dat weergeeft. Opvallend is dat de omschrijving 
van God (een oude man) en de omschrijving van een mens (op de wolken) hier 
ineen lijken te vloeien.  
 
Vers 17: Viel ik als dood voor zijn voeten neer 
Johannes reageert op Jezus’ verschijning zoals profeten op Gods verschijning 
reageerden (Jesaja 6:5; Ezechiël 1:28). Dat is opvallend als je bedenkt dat Johannes 
drie jaar met Jezus is opgetrokken.  
 
Vers 20: De zeven engelen van de gemeenten  
Wie zijn de engelen van de gemeenten? Hierover is geen overeenstemming. Het 
meest voor de hand ligt om te denken aan hemelse boden die de boodschap van 
God aan de zeven gemeenten moeten brengen.  
 
Triades 

Ezechiël 1:4-6 =

Daniel 7:12-13 =
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DEEL 3  
Tips en thema’s  
op de achtergrond 
 

1 Spelregels voor het groepsgesprek 

2 Zit er muziek in jouw Groeigroep? 

3 Creativiteit in de Gemeente Groei Groep 

4 Bouwstenen voor de praktijk 

5 Do Events 

6 Triades als groeiversterkers 

7 Evaluatievragen 

8 Werkblad 
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 Spelregels  
voor het groepsgesprek 
 

Hier volgen enkele aanwijzingen voor een goed gesprek in de 
Gemeente Groei Groep. Kan iedereen instemmen met deze 
gespreksregels? 
 

1 Persoonlijk en veilig 
We komen bijeen in een persoonlijke 
sfeer, als een soort ‘gezin’, waarin we 
elkaar aanvaarden en vertrouwen. De 
persoonlijke dingen die we elkaar 
toevertrouwen, blijven dus binnen de 
groep. Zorg er voor dat wat 
vertrouwelijk wordt geuit niet naar 
buiten komt. 

2 Open vragen 

We komen bijeen om te groeien in 
geloof, onderlinge gemeenschap en 
getuigenis. Het gaat er dus niet om 
elkaar vliegen af te vangen of gelijk te 
krijgen (ook al heb je het misschien!), 
maar elkaar aandacht en liefde te geven. 
En vooral ruimte om te kunnen groeien. 
Daartoe kun je elkaar de volgende 
vragen stellen: 

Kun je daarover nog wat meer =

vertellen? 
Wil je dat nog wat verduidelijken? =

Heb je daarover altijd zo gedacht? =

Hoe voel jij je daarbij? =

 

Dit zijn ‘open vragen’, hiermee wil de 
vrager een duidelijker inzicht krijgen in 
wat gezegd is. Daartegenover staan 
‘suggestieve vragen’. Dat zijn vragen 
waarin een bewering of een aanval zit 
en waarbij de vrager niet echt 
benieuwd is naar het antwoord. 
Bijvoorbeeld: als jij er zo over denkt, ben 
je dan wel een christen? 

3 Storing 

Als er iets gezegd wordt of gebeurt dat 
jou stoort, krop dat dan niet op. Maak 
duidelijk wat je stoort, desnoods door 
hardop te zeggen ‘storing’. Dan zal er 
tijd worden genomen om de storing 
rustig uit te praten. 

4 Gespreksleider 
Beschouw de gespreksleider niet als de 
geloofsdeskundige of bijbelkenner. In 
de groeigroep maken we een 
gezamenlijke zoektocht naar de weg 
van God met ons. We kunnen daarbij 
veel van elkaar leren en hebben elkaar 
nodig. De gespreksleider heeft de taak 
dit proces te begeleiden.  
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5 Zeg ‘ik’ 

Druk bij voorkeur uit wat je zelf voelt, 
ervaart en beleeft. Geef niet de ander 
de schuld van wat jij voelt. Dus niet: ‘Jij 
maakt altijd van die kritische 
opmerkingen’, maar: ‘Ik word verdrietig 
als je dat zegt.’ Spreek liever niet in 
algemeenheden, maar persoonlijk. Dus 
liever niet: ‘De Bijbel zegt...’, maar: ‘Die 
tekst spreekt me aan omdat...’. Je zult 
zien dat gesprekken zich dan verdiepen.

6 In gesprek met God 

Uiteindelijk verlangen we er in de GGG 
naar om God beter te leren kennen. 
Daarom scheppen we bewust ruimte 
om te luisteren naar de stem van God. 
We lezen met elkaar de Bijbel en helpen 
elkaar: wat heb jij gehoord, en ik? En 
wat doen we daarmee?
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 Zit er muziek  
in jouw Groeigroep? 
 

‘Ik twijfel aan alles, maar als ik zing geloof ik!’  
Ik weet niet hoe belangrijk muziek voor jou is, maar deze uitspraak laat 
zien dat zingen en musiceren voor veel christenen een belangrijk 
kanaal is om dichter bij God te komen. En dat is geen toeval. God zelf 
heeft de muziek uitgevonden. Zingen is twee keer bidden. 
 
Taal van de ziel 

Het bijzondere van muziek, lofprijzing 
en aanbidding is dat het in staat is door 
te dringen in het hart, soms meer dan 
een bijbeltekst of een preek. Muziek 
spreekt de taal van de ziel. Toen koning 
Saul depressieve klachten kreeg werd 
David erbij geroepen om te spelen op 
de lier en liederen te zingen. Dat raakte 
Saul in zijn ziel. De Heilige Geest daalde 
neer. Saul kwam tot rust. De demonen 
verdwenen (1 Samuël 16). Muziek is bal-
sem voor het hart.  
 
Dringt door in de hemel 

Maar muziek doet nog iets anders. Het 
is in staat door te dringen tot in de 
hemel. Psalm 22 laat ons weten dat de 
Heer troont op de lofzangen van Israël. 
Hij is er blij mee. Met lofzangen kun je je 
liefde tonen aan God. Lofzangen zijn 
love-zangen. En het bijzondere is dat als 
je God prijst, er ook iets met jezelf ge-

beurt. Je komt dichter bij God. Veel 
mensen ervaren dat hun geloof groeit 
door te zingen voor God. Het is niet 
voor niets dat David honderden tem-
pelmuzikanten en tempelzangers aan-
stelde in het heiligdom van Jeruzalem, 
onder leiding van Asaf en Heman  
(1 Kronieken 5).  
 
Tips 

Het is de moeite waard om serieus aan-
dacht te besteden aan zang en muziek 
in je Gemeente Groei Groep. Aan het 
begin van elk programma vind je liede-
ren die passen bij het hoofdstuk. Hoe 
gaat dat in jouw groeigroep? Zit er mu-
ziek in? Zo niet, hoe geef je dat vorm? 
We geven je een paar tips: 
 

Praat eens met elkaar over de 1.
waarde van muziek. Lees dit hoofd-
stuk samen door. Wat herken je? 
Wat niet? Wat zou je fijn vinden? 
Wat is spannend?  
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Is er iemand in de groep die veel 2.
heeft met liederen, zingen en wel-
licht met musiceren?  

Hij of zij kan dan de liederen voor-a.
bereiden.  
Of beluister een lied via websites als b.
Nederland Zingt, Sela of Taize. 
Als er iemand die piano of gitaar c.
speelt, stimuleer deze. Het gaat niet 
in eerste instantie om een hoog ni-
veau maar er moet wel een bepaalde 
basis zijn om te begeleiden, anders 
leidt het eerder af.  

Onderzoek wat het beste past bij 3.
jouw groep. 

A capella zingen is niet alleen een a.
heel oude traditie maar ook heel 
mooi. Zeker als je een bovenstem 
kunt zingen of een canon neemt.  
Zing een blokje liederen. Het geheim b.
is namelijk dat na drie of vier liederen 
zonder onderbreking, de heilige 
Geest eenheid bewerkt en de tegen-
woordigheid van God wordt ervaren.  
Breng een goede mix aan van liede-c.
ren uit verschillende bundels. We zijn 
verschillend en dat kom je daarmee 
tegemoet.  
Evalueer na een paar keer.  d.
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 Creativiteit  
in de GGG 
 

 
Bij de gespreksvragen in dit materiaal 
zitten soms creatieve werkvormen. 
Deze opdrachten zijn bedoeld om op 
een andere manier met elkaar in 
‘gesprek’ te komen. In een groeigroep 
zitten mensen met verschillende gaven. 
Sommigen voeren graag en veel het 
woord, anderen hebben onvermoede 
talenten om iets op een beeldende 
manier tot uitdrukking te brengen. 
Weer anderen ‘krijgen’ een lied dat voor 
hen spreekt. De creatieve opdrachten in 
dit boekje helpen om de verschillende 
‘talen’ die in de groep gesproken 
worden aan bod te laten komen. Wat is 
het mooi om iemand die het lastig vindt 
om zich in gesproken woord uit te 
drukken, plotseling door middel van 
een prachtige tekening spreekt.  

Om iets creatiefs te kunnen maken 
bij een bijbeltekst, moet je eerst 
nauwkeurig lezen wat er in de tekst 
staat. Dan weerspiegelt dit niet alleen 
de tekst, maar het voegt tegelijk ook 
een uitleg of interpretatie toe. Een 
gezichtsuitdrukking op een tekening 
zegt iets over de manier waarop de 
tekenaar het verhaal leest en verwerkt. 
Zo helpen creatieve opdrachten om 
dieper in het bijbelgedeelte binnen te 
dringen. Daarbij is het uiteraard niet 
belangrijk of mensen technisch goed 
kunnen tekenen.  

Sommige Gemeente Groei Groepen 
moeten soms iets overwinnen om aan 
dergelijke opdrachten te beginnen. 
Zeker gespreksleiders zijn vaak meer 
gericht op het gesproken woord dan op 
de taal van het beeld. Maar waarom zou 
je die uitdaging niet aangaan? Het zou 
zomaar kunnen dat de gesprekken 
rondom de creatieve opdrachten zich 
verbreden en verdiepen.  
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Hier volgen enkele creatieve 
werkvormen die gebruikt kun-
nen worden: 

Maak een (strip)tekening van een =

bijbelvers of van de verhaallijn. Niet 
de tekenkwaliteiten zijn belangrijk, 
maar de symboliek en het gevoel dat 
tot uitdrukking komt.  
 
Maak een collage, bijvoorbeeld van =

plaatjes uit tijdschriften die passen bij 
dit verhaal. Je kunt dit ook als groep 
doen. Een ‘moodboard’ is erg 
geschikt. Meer daarover kun je op 
internet vinden. 
 
Maak een gedicht. Elfjes zijn =

geschikte korte gedichtjes. Meer 
daarover op internet.  
 
Zoek drie schilderijen over de tekst =

en vergelijk ze met elkaar én met de 
bijbeltekst. 
 
Zoek een lied dat geïnspireerd is op =

de bijbeltekst en vergelijk dat met de 
tekst.  
 

Schrijf een bijbelvers uit en geef het =

een mooie grafısch vorm 
(handlettering). Om mee te nemen 
of weg te geven. 
 
Kies welk vers je het mooiste vindt =

en ‘verkoop’ dat aan de rest van de 
groep.  
 
Leg een stapel ansichtkaarten op =

tafel (of koop het spel Kaarten op 
tafel). Welke kaart past het best bij 
het thema?  
 
Doe een ondervraging – een van de =

personages uit het verhaal wordt 
bevraagd: wat dacht je, wat voelde 
je? Wat deed je? Waarom deed je 
dat? 
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 Bouwstenen  
voor de praktijk 
 

Bouwstenen ontwikkelen  

In de Gemeente Groei Groep staat het 
geloofsgesprek centraal. Dat is van 
grote betekenis. Maar als het bij praten 
alleen blijft, geeft dat uiteindelijk geen 
voldoening. Een discipel van Jezus is 
niet alleen bezig met het hoofd en het 
hart, maar wil ook bezig zijn met de 
handen. Wij zijn volgelingen van Jezus. 
Daarom is het de bedoeling van de 
GGG-bijeenkomst om ook bouwstenen 
voor de praktijk te ontwikkelen.  
 
Een bouwsteen maakt concreet wat 
tijdens de bezinning (en het stille 
luisteren naar Gods Geest) heeft 
plaatsgevonden. Dit kan een concrete 
activiteit zijn voor iemand persoonlijk, 
maar ook voor de Gemeente Groei 
Groep als geheel of zelfs voor de 
gemeente of de buurt. Zo’n bouwsteen 
komt dus voort uit de bezinning en 
probeert het goede dat ontdekt is 
concreet te maken voor de toekomst.  
 
Achter in het boek vind je een werkblad 
voor deze bouwstenen. Het is de 
bedoeling om tijdens elke GGG-
bijeenkomst een paar bouwstenen  
te maken naar aanleiding  
van het besprokene. 

Door deze bouwstenen te verzamelen 
krijgt de Gemeente Groei Groep een 
palet aan mogelijkheden om te 
concretiseren. Bouwstenen voor jou als 
persoon kunnen natuurlijk direct 
worden omgezet naar de praktijk. 
Bouwstenen voor de groep vragen 
meer tijd. Bouwstenen voor de 
gemeente of je buurt vragen nog meer 
planning en afstemming. 
 
Bouwstenen uitwerken 

Bij het formuleren van een bouwsteen 
gaat het niet om een vrome wens (ik 
wil), maar om een concrete activiteit (ik 
ga). Maak het dus zo concreet mogelijk 
en maak het niet te groot. Vraag steeds 
aan elkaar: hoe ging het met jouw 
bouwsteen? Of als groep: hebben we 
de bouwsteen al gepraktiseerd?
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 Do event 
Just do it! 
 
 
 
In de Gemeente Groei Groep ben je 
niet alleen bezig met het hoofd en het 
hart, maar ook met de handen. Daarom 
zijn er bouwstenen voor jou persoonlijk 
(zie pag. 112). Maar je kunt ook met 
elkaar iets doen. Daarom organiseren 
we per seizoen twee keer een Do 
Event. Vooral ‘doeners’ in de Gemeente 
Groei Groep zullen daardoor worden 
aangesproken, maar ook denkers en 
praters zullen verbaasd staan over wat 
er in de groep gebeurt als je samen aan 
de slag gaat. Wat kun je doen? Welke 
activiteiten passen bij jouw groep en bij 
de individuele leden? En wat past bij 
onze roeping als volgelingen van 
Christus?  
 
Ideeën 

Je zou een fılmavond of een maaltijd 
kunnen organiseren voor je groep plus 
aanhang. Of je helpt elkaar met een 
klus: een huis schoonmaken, een kamer 
behangen, de tuin omspitten. De 
diaconie of de koster van je kerk kan je 
misschien aan een taak helpen. Je kunt 
een gebedswandeling organiseren en 
(in stilte) bidden voor de mensen van 
wie je het huis passeert. Je kunt ideeën 
opdoen bij de plaatselijke voedselbank, 

Stichting Present, Open Doors of 
NLDOET. Maar waarschijnlijk komen de 
meest onverwachte ideeën spontaan 
uit de groep. Misschien naar aanleiding 
van de gesprekken in de Gemeente 
Groei Groep. 
 
Aanpak 

In de aanloop naar een Do Event is het 
goed om met elkaar te brainstormen. 
Wat zouden we kunnen doen? Iedereen 
denkt er thuis nog eens over na, zet 
ideeën op de mail of in een chatgroep. 
Vervolgens wordt er een keuze 
gemaakt uit de verschillende ideeën. 
Een paar groepsleden werken het idee 
uit zodat het Do Event kan plaatsvinden. 
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 Triades  
als groeiversterkers 
 
 

Gemeente Groei Groepen bieden 
geweldige kansen om te groeien in 
discipelschap. Groeigroepen bestaan 
gemiddeld uit acht of negen personen. 
Het is duidelijk dat je daar niet alles kunt 
bespreken. Triades zijn een slagje kleiner 
waardoor je nog persoonlijker en 
doelgerichter bezig kunt zijn met groei. 
Triades zijn dus in feite groeiversterkers! 
Misschien zijn er in jouw groeigroep 
mensen die met jou een triade willen 
vormen, echt een aanrader om te doen!  
 
Wat is een triade? 

Een triade is de kleinst denkbare groep 
van drie (triade betekent: drie) of vier 
personen van hetzelfde geslacht 
(vanwege de veiligheid). Je komt 
ongeveer eens per twee weken een uur 
samen, over een periode van een jaar 
met als doel: elkaar stimuleren te leven 
als leerling van Jezus en anderen tot 
discipelen te maken.  
Triades kennen een sfeer van kameraad-
schap en kwetsbaarheid. Niemand is 
perfect en er is ruimte om te falen. Juist 
die kwetsbaarheid is nodig om te kunnen 
leren wat het is om Jezus na te volgen.  
 
Op de agenda staat steeds: gebed. Hoe 
gaat het met jou? Heeft God misschien 

tot jou gesproken? Wat deed je daarmee? 
Waren er aanvechtingen? Centraal in de 
bijeenkomst staat het luisteren naar Gods 
stem door een bijbelgedeelte (je vindt een 
suggestie voor triadeteksten aan het einde 
van elk programma). Steeds gaat het over 
de vraag: wat zegt God tegen jou en wat 
ga je ermee doen? Het wordt afgesloten 
met een voorbede. Uiteraard zal elke 
samenkomst in accenten verschillen.  
 
Toewijding 

Een triade is gebaseerd op toewijding van 
deelnemers aan elkaar en aan de Heer. Je 
spreekt met elkaar af je voor te bereiden 
en je voor elkaar open te stellen in 
eerlijkheid, opbouwend zijn, en kwets-
baarheid. Er zijn triades die vooraf 
schriftelijk vastleggen wat er van elkaar 
wordt verwacht.  
Een triade start je door twee of drie 
mensen uit te nodigen. Ga na welke 
personen in jouw gedachten komen en 
bid voor hen. Het starten van een triade 
vraagt de moed om vriendinnen, vrienden 
of collega’s deze uitdaging voor te leggen. 
 

t
Tip Ben je geïnteresseerd en wil je 
meer weten? Greg Ogden schreef 

over triades: ‘Discipelschap met impact’, 
uitgeverij Novapress (Navigator Boeken)
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 Evaluatievragen 
 
 
 
 
Het is zinvol aan het einde (of juist in 
het midden!) van het seizoen met de 
leden van je Gemeente Groei Groep te 
bespreken hoe de groep bevalt. Daarbij 
kunnen deze evaluatievragen je helpen. 
Zo houd je samen de kwaliteit van de 
bijeenkomsten op peil. Bijna elke GGG 
zit wel eens op een dood punt en dan is 

het van belang samen het lek boven te 
krijgen. Je zult zien dat je daarna weer 
verder kunt. 
 
Neem de tijd om de volgende vragen in 
te vullen. Kijk vervolgens wat eruit 
springt. Bespreek dat in de groep, of in 
kleine groepjes. 

 
1 Hoe ben je ertoe gekomen aan een gemeentegroeigroep mee te doen? 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

2 Wat waren je verwachtingen toen je aan deze groep begon en zijn ze uitgekomen? 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

3 In welke mate zijn de volgende uitspaken op jou en je groep van toepassing: 
                                                                                                                          weinig.  <->   veel 

a We hebben behoorlijk gelachen                                                |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
b Ik heb dingen gezegd die ik niet zo gauw vertel                   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
c Ik heb dingen gehoord die voor mij van belang zijn            |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
d Er was genoeg om eens wat bij te praten                               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
e Na afloop bleef ik graag nog even                                             |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
f Ik ben bewuster Bijbel gaan lezen                                              |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
g Ik heb tussen de bijeenkomsten contact met groepsleden   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5   
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                                                                                                                          weinig.  <->   veel 

h De verhalen van anderen hebben indruk gemaakt               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
i God en Jezus zijn voor mij meer werkelijk geworden         |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
j Ik zat met kromme tenen                                                               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
k Ik dacht: laat ik dit hier maar niet zeggen                                 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
l Ik heb het gevoel dat mensen hier naar me luisteren          |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
m Ik ben door deze groep veranderd                                             |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
n Ik heb wat aan deze groep gehad                                               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  

 
4 Wat heb je het meest gewaardeerd in de Gemeente Groei Groep? 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

5 Wat zou je het liefst veranderd zien binnen de Gemeente Groei Groep? 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

6 Welke onderwerpen hebben je verder geholpen afgelopen seizoen? 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

7 Wat vind je van de rol die de gespreksleiding heeft gehad? Wat is goed, wat kan 
beter? 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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8 Wat vind je van de rol die de andere leden van de GGG heeft? Wat is goed, wat  
kan beter? 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

9 Zou je familie, vrienden of bekenden uitnodigen naar de GGG? 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

10 Zijn er andere opmerkingen die je kwijt wilt?                                                                         

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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 Werkblad  
 
 

Schrijf in de bouwstenen concrete plannen en  
activiteiten die je wilt gaan doen. 
Meer over bouwstenen,  
zie pagina 112. 
 
Persoonlijke bouwstenen 

1  ...................................................................................................................................................................... 

2  ...................................................................................................................................................................... 

3  ...................................................................................................................................................................... 

4  ...................................................................................................................................................................... 

5  ...................................................................................................................................................................... 

6  ...................................................................................................................................................................... 

7  ......................................................................................................................................................................  
 
Bouwstenen in/met de Gemeente Groei Groep 

1  ...................................................................................................................................................................... 

2  ...................................................................................................................................................................... 

3  ...................................................................................................................................................................... 

4  ...................................................................................................................................................................... 

5  ...................................................................................................................................................................... 

6  ...................................................................................................................................................................... 

7  ......................................................................................................................................................................  
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Bouwstenen op het werk 

1  ...................................................................................................................................................................... 

2  ...................................................................................................................................................................... 

3  ...................................................................................................................................................................... 

4  ...................................................................................................................................................................... 

5  ...................................................................................................................................................................... 

6  ...................................................................................................................................................................... 

7  ...................................................................................................................................................................... 
 
Bouwstenen in de kerk 

1  ...................................................................................................................................................................... 

2  ...................................................................................................................................................................... 

3  ...................................................................................................................................................................... 

4  ...................................................................................................................................................................... 

5  ...................................................................................................................................................................... 

6  ...................................................................................................................................................................... 

7  ...................................................................................................................................................................... 
 
Algemene bouwstenen 

1  ...................................................................................................................................................................... 

2  ...................................................................................................................................................................... 

3  ...................................................................................................................................................................... 

4  ...................................................................................................................................................................... 

5  ...................................................................................................................................................................... 

6  ...................................................................................................................................................................... 

7  ...................................................................................................................................................................... 
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Investeren 
in de ver-
nieuwing 
van  
mensen 
 
Word maandelijkse donateur van het Evangelisch Werkverband 
en steun onze missie van geestelijke vernieuwing zodat ons land 
bereikt wordt!  
  
Als dank voor uw ondersteuning, kiest u een boek uit in onze 
webshop en wij sturen u dit gratis toe! 
  
Waarom willen wij u als vriend van het EW? 
Dit materiaal, maar ook onze gemeentestichting, huiskerken, 
conferenties, cursussen en netwerken hebben invloed op het 
geestelijk gehalte van de PKN en de kerk in Nederland. 
Wij willen samen met jou deze prachtige missie aangaan. 
Daarom vragen we jou om vriend te worden en ons maandelijks 
of jaarlijks met een bedrag te steunen. Zonder evangelisatie en 
gemeenteopbouw met een accent op Jezus als Heer en de 
kracht van de Heilige Geest zal de betekenis 
van het christelijk geloof afnemen in dit land. 
 
Vriend worden? Ga naar 
www.ewv.nl/bouwmee 

https://www.ewv.nl/bouwmee
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