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Beste kids,
Deze kant van het boekje is speciaal gemaakt voor jou! De
Bijbelstudies die we met jou gaan doen passen ook bij het
jaarthema Jezus volgen. Bijbelstudie; het woord zegt het al, is
goed lezen, bekijken, jezelf vragen stellen en nadenken wat er nu
eigenlijk in de Bijbel staat.
De kids-studies aan het begin van het boekje zijn speciaal voor
kinderen van ongeveer 8 t/m 12 jaar. Het is wel belangrijk dat je
ouders hierbij gaan helpen en jullie het op die manier samen met
het hele gezin gaan doen, zodat ook de jongere of misschien nog
oudere broertjes en zusjes in het gezin er wat van meekrijgen.
Elke maand is er een studie die je niet in één keer hoeft te doen
maar ook gerust over een paar dagen kunt verdelen.
Jezus volgen is het jaarthema en ook “de rode draad” van dit
Bijbelstudie boekje. Een rode draad betekent dat de studies iets
met elkaar te maken hebben. Ook in de Bijbel kun je een rode
draad ontdekken. Die ontdek je niet als je zo af en toe en zo hier
en daar eens een vers leest. Die ontdek je pas als je echt gaat
studeren in de Bijbel. En daarom dit boekje speciaal voor jullie om
met elkaar meer te leren uit de Bijbel, want Jezus volgen, dat
doe je niet alleen.
Wat we geleerd hebben dat willen we met de kids bij gaan houden
d.m.v. een vlaggenlijn aan een rode draad, die je bij jouw boekje
hebt gekregen. Je kunt elke maand bij de boekentafel in de kerk
een vlaggetje halen voor aan je vlaggenlijn. Hier kun je op invullen
wat je geleerd hebt, zo wordt het jouw eigen persoonlijke
vlaggenlijn.
Wij wensen jullie heel veel studie plezier!
Linda Piet
PS: zoek je de jongerenbijbelstudies, kijk op pagina 41
Bijbelstudies: Jezus volgen
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September!
Thema:

Waarom Bijbelstudie?

(deze studie doen we met elkaar op startzondag, ben je er niet bij, dan is het goed
om deze studie thuis eerst te doen voordat je met de andere studies begint)

In deze eerste studie gaan we het eerst eens met elkaar hebben
over Bijbelstudie. Want wat is dat nu eigenlijk? En waarom doe je
dat? De Bijbel bestaat uit 66 boeken, opgeschreven door mensen
maar de woorden komen van God.
Lees dat maar eens na in 2 timotheus 3: 16,17!...
	
  
God heeft er voor gezorgd dat Zijn woorden zijn opgeschreven,
maar niet zonder reden. Ze zijn voor ons bedoeld zodat wij leren
wie God is. Ook is het belangrijk dat je de woorden in de Bijbel
kent en weet zodat je ook weet wanneer iets niet van God komt,
maar wanneer de duivel je probeert te verleiden om iets verkeerds
te doen. God wil met zijn woord ons leren hoe wij ons tegenover
God maar ook tegenover andere mensen moeten gedragen, en
hoe wij Jezus kunnen volgen en daar zal ons leven alleen maar
mooier van worden.
Hoe komt het dan dat de Bijbel zo moeilijk te lezen is?
Het eerste Bijbelboek is opgeschreven in ongeveer 1000 jaar voor
Christus, dat is ruim 3000 jaar geleden. Je kunt je voorstellen dat
de mensen toen in een hele andere tijd leefden als wij nu. Een
andere tijd betekent andere manier van leven en ook een andere
manier van praten. Kijk maar eens naar jou en naar bv je opa of
oma, die gebruiken ook weer hele andere woorden als dat jij doet.
Laten we eens vergelijken.
Ga een de eerste verzen van de Bijbel lezen in de Statenvertaling
(als die in huis is en anders via internet) Lees deze tekst eens
hardop!
Bijbelstudies: Jezus volgen
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Lees nu ook eens de eerste verzen in de Bijbel in gewone taal of
als je die niet hebt in de NBV?
Welke begrijp je beter?...
Wat fijn dat God ervoor gezorgd heeft dat er zoveel verschillende
vertalingen zijn gekomen, dan kan iedereen Zijn woorden
begrijpen.
Maak het je daarom niet extra moeilijk door in een vertaling te
gaan lezen die je niet begrijpt. Als je later groter bent, pak je
misschien die moeilijkere vertalingen nog wel eens omdat je dan
misschien meer woordenschat hebt en je het wat beter kunt
begrijpen.
Als je dan een stukje uit je Bijbel hebt gelezen, heb je misschien
wel vragen daarover. Soms hele makkelijke die je al kunt
beantwoorden als je het stukje nog eens leest. Daarom is het ook
belangrijk dat je een stukje goed en aandachtig leest en soms wel
2x moet lezen. Moeilijke vragen kun je beter opschrijven, dan kun
je ze aan iemand vragen die er misschien wel een antwoord op
weet. Daarom doen mensen ook vaak met elkaar Bijbelstudie want
met elkaar weet je meer!
En dan nog iets! De woorden in de
Bijbel staan er voor jou, dat hebben
we net gelezen. Probeer dan ook eens
uit het stukje wat je gelezen hebt te
ontdekken wat jij nou met zo een
stukje kunt doen.
Stel jezelf de vraag kan ik van dit
stukje in de Bijbel iets leren?
Lees eens Jacobus 2 vers 1-5!
Wat kun je hiervan leren?...

	
  

Zo zie je maar dat God voor heel veel problemen, vragen en hoe je
met elkaar om moet gaan al heel veel oplossingen geeft. Die
ontdek je niet als je Bijbel dicht blijft! Je mist dan wel wat hoor!

Bijbelstudies: Jezus volgen
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Als je veel in de Bijbel leest, zal je ontdekken dat er een rode
draad door de Bijbel loopt. Nu zal je misschien zeggen een rode
draad die heb ik nog nooit gezien? Dat klopt, het is ook een niet
zichtbare draad, maar als je goed in de Bijbel leest en er veel uit
leert zal je ontdekken dat alle verhalen, uit de 66 Bijbelboeken, in
de Bijbel iets met elkaar te maken hebben en dat noemen we ook
wel eens een rode draad. De rode draad die heb je al bij dit boekje
van ons gekregen en daar gaan we ook iets mee doen.
Je mag hem op een mooi plekje in je kamer ophangen en na elke
studie die we hebben gedaan mag je bij de boeken tafel in de kerk
een vlaggetje ophalen voor aan deze rode draad.
Op het vlaggetje kun je invullen wat je hebt geleerd en is er niet
genoeg ruimte schrijf gerust op de achterkant verder.
Aan het eind van dit boekje, als je alle studies hebt gedaan is je
vlaggenlijn aan de rode draad af. Ik hoop dat je dan niet alleen
heel veel geleerd hebt, maar dat je ook ontdekt hebt wat de rode
draad in de Bijbel is.
De laatste studie gaat dan ook over die rode draad…
Opdracht:
Misschien is het goed om je een beetje voor te bereiden op de
studies door nog eens even de Bijbelboeken te gaan herhalen.
Zodat je weet waar je de Bijbelteksten waar we het in de studies
over gaan hebben kunt gaan opzoeken.

	
  

Tot de Bijbelstudie in oktober.
Heb je nog geen vlaggetje gekregen van deze eerste studie? Dan
kun je die in de maand september nog ophalen bij de boekentafel.
Bijbelstudies: Jezus volgen
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Oktober!
Lezen: Genesis 1:23-2-25.

Thema:

Perfect.

	
  
Beste jongens en meisjes we gaan beginnen met de Bijbelstudie,
laten we dan ook maar in het begin van de Bijbel beginnen. We
lezen in dit gedeelte van de Bijbel, hoe God de mens heeft
gemaakt. Ik wil jullie vragen om nog eens een keertje vers 31 te
lezen…
Wat staat daar?...
	
  
Zeer goed! Je zou misschien ook kunnen zeggen perfect zoals het
thema van deze studie. “Perfect”, want zo had God de mens
gemaakt, dat kon ook niet anders want God maakte de mens naar
Zijn evenbeeld. De mens mocht van God wonen in de hof van
Eden, het paradijs.
Wat moet het daar geweldig geweest zijn. maar dan lezen we dat
God besluit dat het niet goed is als de mens alleen blijft, daarom
maakt God een hulp voor hem. God maakt de dieren en de vogels.
Lees nu nog eens vers 19…
De mens mag de dieren een naam geven! En welke naam het dier
krijgt zo zal het dier ook gaan heten.
De vlinder, heeft nog steeds de naam vlinder, en de eend zal het
ook de rest van zijn leven met de naam eend moeten doen.
wat vindt je ervan dat God de mens zo een belangrijke
opdracht geeft?...
wat zal de mens ervan hebben gevonden om zo een mooie
opdracht van God te krijgen?...
Dat God zo’n mooie opdracht aan de mens geeft, en de mens
vertrouwt dat de juiste naam aan elk dier wordt gegeven zegt toch
wel iets over hoe goed de mens en God het samen in het paradijs
hebben.
Bijbelstudies: Jezus volgen

8

	
  

Maar géén een van de dieren was een hulp voor de mens, en toen
maakte God voor de mens een vrouw.
Hoe zullen deze mensen met God om zijn gegaan in het paradijs?
Zullen ze het gezellig hebben gehad? Lees eens het eerste stukje
van vers 8 in hoofdstuk 3!
Wat valt jou op?...
	
  
Wat mij opvalt, is dat daar staat dat de Here God wandelde in het
paradijs. Misschien denk je wel “kan God wandelen dan?”
Het staat er! Misschien wandelt God wel anders dan wij, want Hij
is God en wij zijn mensen, maar wat we lezen is dat God wandelt
en in die wandeling zoekt God de mens op in het paradijs.
Stel je voor als jij met iemand een rondje gaat lopen, wat
doe je dan?...
	
  
Ik denk dat je in elk geval een praatje maakt met degene waar je
mee gaat lopen, misschien ga je wel hand in hand lopen omdat je
heel veel houdt van degene waar je mee loopt. Misschien heb je
het met elkaar wel over de dingen die je ziet onderweg terwijl je
loopt. Zo ging God dus ook met de mens om. Wandelend…………
Jezus volgen, betekent samen met Hem wandelen. In je
dagelijkse dingen met Hem praten, vertellen wat je bezig houdt.
Opdracht:
Trek een paar stevige schoenen aan, kies een mooie route om te
gaan lopen met iemand. Dat kan papa of mama zijn, maar
misschien mag je een vriendje of vriendinnetje uit de kerk of van
club meenemen.
Kopieer de kaartjes die hieronder staan, knip ze uit, en ga de
opdrachten onderweg eens met elkaar doen!
Ben benieuwd wat je van zo een bijzondere wandeling vindt….

Bijbelstudies: Jezus volgen
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Schrijf hieronder eens in je eigen woorden op wat je van
de wandeling vond?
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Vergeet niet om even langs de boekentafel te lopen en je vlaggetje
voor aan je vlaggenlijn op te halen. De hele maand oktober ligt er
een voor je klaar! Tot de volgende studie in november!
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November!
Gebroken.

Lezen: Genesis 3: 1-24.
Thema:	
  
	
  
We gaan verder lezen in de Bijbel, we blijven nog even in het
eerste boek van de Bijbel, Genesis. In dit stukje van de Bijbel lezen
we over hoe de mens door satan werd verleid om iets te gaan
doen wat niet mocht. God had de mens in het paradijs heel veel
gegeven, maar ook een regel waar ze zich aan moesten houden.
Lees hem nog maar eens terug in hoofdstuk 2 vers 7…
Wat was de regel?...
Satan weet ook van die regel, en probeert Eva zover te krijgen om
haar van de boom te laten eten. En ook Adam eet een hapje mee.
God had toch gezegd dat ze niet van die éne boom mochten
eten?! Ze zijn ongehoorzaam geweest en zien nu ineens dat ze
helemaal in hun blootje zijn, en gaan zich voor God verstoppen.
Zoals God vaak met de mensen wandelde, wil Hij ook nu weer een
avondwandeltochtje met ze maken.
Maar waar zijn ze?
Lees nu vers 9 nog eens een keer hardop!
Wat staat daar? …
Er staat “waar ben je?” Nu kun je dat op 2 verschillende manieren
lezen.
Je kunt lezen met een zware stem alsof je boos bent en vragen;
“waar ben je? “ Maar je kunt het ook lezen met een zachte stem
alsof je op zoek bent naar diegene en vraagt; “waar ben je?”
Hoe denk je dat God het gevraagd zal hebben?...

Bijbelstudies: Jezus volgen
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Het staat niet uitgebreid verteld in de Bijbel, maar ik kan me
voorstellen dat God met een zachte zoekende stem aan de mens
vroeg waar ben je? Want God wilde niets liever dan samen met de
mens daar in het Paradijs zijn. En nu de mens iets verkeerd had
gedaan gingen ze zich verstoppen voor God. God wist natuurlijk
allang waar de mens was, ik denk dat we hiervan kunnen leren dat
God altijd dicht bij jou wil zijn en je steeds weer opzoekt,
verstoppen heeft dan niet zoveel zin. Je kunt maar beter gelijk
vertellen wat er aan de hand is en wat jou dwars zit.
Maar nu de mens ongehoorzaam was geweest wilde God niet dat
de mens nog langer in dat paradijs zou blijven. Want lees eens in
vers 9 uit hoofdstuk 2!
Welke bomen had de Here God daar nog meer geplant?...
	
  
Juist ja, de boom des levens én de boom van de kennis van goed
en kwaad. Van de boom des levens, daar mochten ze volop van
eten. Maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad,
door daar van te eten kwam het kwaad in de wereld.
Lees nu eens verder in vers 22 van hoofdstuk 3!
Waar wil God niet dat ze dan alsnog van zouden gaan
eten?...
Hij wil inderdaad niet dat de mens nog langer van de boom des
levens eet, want dan zou het kwaad maar door gaan tot in
eeuwigheid.
Best wel moeilijk te begrijpen hé, vinden de grote mensen ook
hoor.
Maar God heeft wel een plan, zodat we toch nog eeuwig mogen
leven, dat weten jullie wel toch? dat is Jezus!
Praat daar nog maar eens met papa of mama over door…
Toen de mens dus niet meer langer in het paradijs mocht leven,
moesten ze het toen maar zonder de hulp van God doen?
Lees maar eens in vers 1 van hoofdstuk 4!
Wat staat daar?...

Bijbelstudies: Jezus volgen
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Wat geweldig om te lezen dat God nog steeds de mensen hielp.
Ze leefden dan niet meer samen zoals het in het paradijs was,
maar God liet hun ook niet los. Hij bleef hun tot hulp.
Verderop in de Bijbel kunnen we ook nog steeds lezen dat God tot
de mensen sprak en de mensen dus niet in de steek liet.
Hoe het eerst tussen God en de mens was, dat was door de zonde
stuk gegaan, of “gebroken” zoals we het thema van deze studie
heet. Maar de relatie met God was niet verbroken. God ging op
een andere manier verder met de mens. Want wat er niet stuk was
gegaan dat was Zijn liefde voor de mensen, en de liefde van de
mensen voor God.
	
  
Opdracht:
	
  
een beker en een tube lijm.
Gooi de beker stuk op de grond
(wel even aan mama vragen welke
beker je daarvoor mag gebruiken)
Lijm nu heel voorzichtig maar ook
heel precies alle stukjes aan elkaar
zodat de beker weer helemaal heel
is.
Weet je, de beker is stuk geweest dat kun
je zien aan de scheurtjes. Maar het is weer
een beker en je kunt hem ook weer gebruiken.
Zo is het ook met ons. Dat we verkeerde dingen
doen of verkeerde keuzes maken, daarvan kun je de gevolgen wel
eens zien aan ons. Van liegen krijg je geen vrolijk gezicht, van
slaan wordt je niet mooier…
Maar door vergeving van zonde zijn we weer heel. We zijn nog
steeds die zelfde mens waar God heel veel van houdt en die God
graag wil gebruiken en waar God nog steeds heel graag mee om
wil gaan. Jezus volgen betekent ook je foutjes aan Hem
vertellen, zodat je met een schoon hart weer verder kunt.

Bijbelstudies: Jezus volgen
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Misschien zie je regelmatig in het kopje van een ander een
scheurtje zitten, maar vergeet niet dat er ook in die van jou zelf
scheurtjes zitten.
We zien vaak de fouten en verkeerde dingen van een ander, terwijl
we heel vaak zelf diezelfde dingen ook fout doen.
Adam gaf ook Eva de schuld terwijl die zelf ook van de verboden
vrucht had gegeten! ( vers12)
Vergeet je niet je vlaggetje voor aan de vlaggenlijn op te halen?
Hij ligt de hele maand november weer voor je klaar op de
boekentafel. Tot de volgende studie in december.

Bijbelstudies: Jezus volgen
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December!
Lezen: Genesis 17: 1-27

Thema:

Verbond.

In deze studie gaan we het hebben over Abraham. Maar voordat
we aan de studie beginnen wil ik eerst even kort iets over hem
vertellen.
Abraham woont in Ur der Chaldeeën, God geeft Abraham de
opdracht om naar een ver land te gaan verhuizen. God geeft daar
dan ook een belofte bij en zal zelf aan hem dat land wijzen en
ervoor zorgen dat Abraham veel nakomelingen krijgt. Dat
betekend dat hij de vader zal worden van een groot volk. Een
groot volk? Hoe groot?
Lees maar eens in vers 16 van hoofdstuk 13.
Hoeveel nakomelingen beloofd God aan Abraham?...
Ontelbaar net als alle zandkorreltjes op aarde. Toen God deze
belofte deed was Abraham 75 jaar oud. Best een oude vader vind
je niet?
Maar dan duurt het nog weer heel veel jaar en spreekt de Here
God opnieuw met Abraham over dat grote volk.
Lees maar eens in vers 5 uit hoofdstuk 15.
Wat moet Abraham proberen te tellen?...
Kijk maar eens op een avond naar de sterren aan de hemel, die
zijn inderdaad niet te tellen. En toch beloofd God aan Abraham zo
een groot volk. En weer gaan er een aantal jaren voorbij, Abraham
en Sarai worden steeds ouder. En een groot volk begint toch in
ieder geval met één kindje zou je zeggen, maar nog steeds is Sarai
niet zwanger. Abraham is in tussen 86 jaar, en dan nog vader
worden?! Ze bedenken dan samen zelf een oplossing en Abraham
krijgt samen met zijn slavin een babytje en noemen hem Ismaël.
Bijbelstudies: Jezus volgen
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Maar dan in hoofdstuk 17 lezen we dat Abraham 99 jaar is als de
Here God hem weer bezoekt.
Even rekenen! Maar daar zit 13 jaar tussen. 13 jaar is het stil
tussen God en Abraham. Maar God is Abraham niet vergeten en in
Genesis 17 lezen we dat God, Abraham weer opzoekt.
God komt terug op een belofte die hij gedaan heeft ook als
Abraham in de tussentijd zelf een oplossing heeft gedacht om een
kind te krijgen.
God laat ons dus niet alleen, ook als wij het soms zelf proberen op
te lossen omdat we niet het geduld hebben om te wachten.
Laten we vers 1 eens lezen!
Wat staat daar?...
Daar staan 2 moeilijke woorden die we eerst even verder gaan
bekijken. Verbondenheid en onberispelijk. Verbondenheid betekent
dat je iets met elkaar verbind, dat die 2 dingen dan bij elkaar
horen.
Als God zegt leef in mijn verbondenheid; zegt Hij; verbonden met
elkaar, jij en ik, wij gaan samen verder.
En onberispelijk betekent; niets op aan te merken, keurig.
Als God zegt; leid een onberispelijk leven, wil hij dat je leeft zoals
het Zijn bedoeling is, niets op aan te merken, keurig.
Dat het zo nu en dan onmogelijk is om zo te leven, dat weet God
ook wel. Maar Hij wil wel dat je het probeert. En daarom belooft
God iets aan Abraham. Wat? Lees maar in vers 7!...
Een verbond! Een belofte tussen God en de mens.
God wil niet een God van ver weg zijn, met wie je niet kunt praten.
God, wil ook niet een God zijn die van een afstand kijkt, wat je
allemaal wel of niet goed doet. God wil een vriendschap.
Een vriend voor elkaar zijn, die elkaar trouw blijven en die elkaar
niet loslaten. Een vriend die jou accepteert zoals je bent, hoe het
soms ook loopt. Maar God vraagt dan nog iets.
Lees maar eens in vers 9.
Wat zegt God tegen Abraham?...
Bijbelstudies: Jezus volgen
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En tegen wie zegt Hij dat nog meer?...
Precies, tegen zijn nakomelingen, generatie na generatie.
Dat begon bij Isaäk die later als kind van deze belofte werd
geboren en daarna Jacob…
en heel veel generaties later komen we uit bij?...
juist… ja bij JOU! Deze belofte geld dus ook voor jou.
Maar hoe kun je nu vandaag nog leven met dat verbond met God?
Als je het verbond ziet als een schat. Dan ben je daar zuinig op,
dan bewaak je dat, ga je er niet slordig mee om.
Als je het verbond ziet als een vriendschap. Dan stop je daar tijd in
om elkaar steeds beter te leren kennen, mag je alles tegen elkaar
zeggen, ook de niet zo leuke dingen. Dan heb je met God een
vriendschap voor je leven! Als jij Jezus volgt is dat verbond ook
voor jou!
Opdracht:
We gaan een Bijbel in Beeld opdracht doen; een Bijbeltekst gaan
we uitbeelden.
Wat heb je nodig:
• een vlakke glazen schaal/bord.
• Van Lego of Playmobile een echtpaar, een Abraham en
een Saraï.
• Eventueel nog wat boompjes of bloementjes.
• Een klein lapje stof en 2 cocktailprikkers om een tent van
te maken.
• Kopieer of schrijf onderstaande tekst op een kaartje.

Bijbelstudies: Jezus volgen
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Genesis 17: vers 7.
“ik sluit een verbond met
jou en met je
nakomelingen, met alle
komende generaties, een
eeuwig durend verbond: ik
zal jouw God zijn en die
van je nakomelingen”.

Haal je vlag voor de vlaggenlijn weer op bij de boekentafel in deze
maand. Daar krijg je dan nog iets bij om je Bijbel in Beeld opdracht
af te maken….
Zet je Bijbel in beeld op een goed zichtbaar plekje in huis en lees
regelmatig de tekst op het kaartje. De tekst is ook voor jou
bedoeld!
Hopelijk zien we je in de studie van januari weer terug.
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Januari!
Lezen: Rechters 6. Thema:

Vraag & Antwoord.

We gaan verder met de Bijbelstudie en we zijn nu in tussen ook
een stukje verder in de Bijbel, nl. het boek Rechters. Misschien is
het daarom goed om even in het kort te vertellen wat er tussen
Abraham en waar we nu zijn is gebeurd. Via Abraham, Isaäk,
Jacob komen we bij Jozef die zoals jullie vast nog wel weten naar
Egypte is verkocht. Als dan de hongersnood uitbreekt in het land
Kanaän, gaat de familie van Jozef in Egypte wonen. Als Jacob en
Jozef na heel veel jaren niet meer in leven zijn, is in tussen hun
nakomelingen, het volk Israël, heel groot geworden zoals God
beloofd had. Dan krijgt Mozes de opdracht om het volk terug te
brengen naar het beloofde land. Jozua die Mozes opvolgt, brengt
de Israëlieten terug naar hun land, maar zegt God; jullie moeten
de volken die daar wonen verdrijven. Want de volken die er nu
wonen, vereren andere goden (baäl) en God wil zoals het eerste
gebod het ook al zegt, de enige God zijn.
Maar het volk trekt zich niets aan van Gods woord en gaan lekker
hun eigen gang. In het boek Rechters zien we dat God steeds als
het volk het moeilijk heeft een Rechter aanwijst om ze weer op de
Grote Rechter ( God) te wijzen die ze steeds weer vergeten. Het
gaat dan een poosje goed met het volk. Maar als de Rechter sterft,
zijn ze God weer vergeten, en gaan ze weer hun eigen gang.
De Baäls worden weer tevoorschijn gehaald, ze bouwen altaren om
de afgoden te vereren en hebben weer last van de omliggende
volken.
En dan komen we in het stukje waar het in deze studie over gaat.
God stuurt een engel van de Heer naar Gideon toe die op een
verborgen plekje tarwe aan het dorsen is.
Hoe spreekt de engel Gideon aan in vers 12?...
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Laten we dat antwoord eens in 2 stukjes hakken; de Heer zij met
je en dappere krijgsheld. Het lijkt net of Gideon dat laatste nog
niet heeft gehoord, maar daar komt die later nog wel achter als hij
begrijpt wat God met hem van plan is. Maar als hij de woorden
hoort; de Heer zij met je, lijkt het wel of Gideon een beetje boos
reageert.
Want wat doet Gideon in vers 13?...
Gideon stelt inderdaad heel veel vragen aan God. De Here God die
kende hij wel, in elk geval van de verhalen die zijn ouders over
God hadden verteld. Maar zelf had hij nog maar weinig van Gods
aanwezigheid gemerkt. Ze werden steeds lastig gevallen door de
omringende volken. Waar is die God dan? Waarom grijpt die niet
in?
De Heer zij met je…nou Gideon merkt daar anders niet veel van.
Na een heel vers aan vragen zegt God in vers 14 iets tegen
Gideon.
Lees het nog maar eens, vindt je het een antwoord op al
die vragen?...
niet echt hé? Lees vers 7-10 nu nog eens een keer.
Daar lezen we dat God al een profeet had gestuurd om de mensen
te vertellen hoe ze om moeten gaan met de andere volken en hun
goden. Wat we hiervan kunnen leren is dat we alles aan God
mogen vragen, maar dat we ook wel eens vragen aan God stellen,
waarvan God het antwoord al eerder heeft gegeven.
Heb jij wel eens iets aan God gevraagd, waarvan je
misschien het antwoord al van te voren wist?...
Weet je, God vindt dat ook helemaal niet erg, Hij vindt het juist fijn
om met jou te praten. Juist door vragen te stellen leer je hoe je
Jezus kunt volgen. Zo ook hier met Gideon, die vraagt er nog
even lekker op los, nu die toch een goed gesprek met God heeft
en de woorden dappere krijgsheld tot hem doordringen.
Bijbelstudies: Jezus volgen
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Hoe kan ik nu Israël bevrijden? En Gideon noemt 2 redenen op
waarom hij zichzelf daarvoor niet geschikt vindt.
Kun jij de 2 bezwaren vinden in vers 15?...
Hij vindt zichzelf te jong en heeft maar een kleine, niet zo
belangrijke familie. Maar dan antwoord God, “dat kun je omdat ik
je bijsta”.
Wij denken ook wel eens dat wij dingen niet kunnen, maar God
kijkt niet naar leeftijd en of je belangrijk bent. God wil ook jou
gebruiken!
We lezen verder in het verhaal dat Gideon een paar keer om een
teken vraagt en dat God die dan ook geeft.
God wil dat je vragen stelt, want van vragen leer je.
God kan dan op verschillende manieren antwoorden, misschien
geeft Hij gelijk antwoord, of het antwoord heeft die al eens
gegeven en is te vinden in Zijn woord, de Bijbel.
Daarom is het ook belangrijk om daar veel in te lezen.
Heb jij wel eens antwoord gehad van God toen je ergens
om vroeg?..
God geeft Gideon ook een opdracht, om het altaar van de afgoden
te slopen. En zo het volk weer te wijzen op de Grote Rechter, op
God.
Zo geeft God ons ook opdrachten, misschien om ook wel te
stoppen met iets wat we doen, wat niet goed is voor ons.
Moderne afgoden noemen we dat. Bv. geld, jaloezie, verkeerd
gebruik van tv. en internet…
Kun je nog wat voorbeelden noemen?...

	
  

Opdracht:
Maak een vragenpotje. Neem een bv. lege appelmoes pot en
versier hem zodat het er gezellig uit ziet.
Iedereen bij jullie thuis schrijft een vraag op een briefje.
Een vraag die jij hebt over God of aan God, of over de Bijbel.
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Misschien heb je wel meer dan één vraag, dan maak je meerdere
briefjes. Doe de briefjes in het vragenpotje, laat de pot rond gaan
en trek er allemaal een briefje eruit. Probeer eerst zelf eens op
zoek te gaan naar het antwoord, vraag in je gebed of God je wilt
helpen bij deze vraag. Zoek in je Bijbel naar een Bijbelgedeelte
hierover of misschien kun je wat op internet vinden hierover.
Neem er rustig de tijd voor.
Na een paar dagen neem je de tijd om met elkaar de vragen en de
antwoorden te bespreken.
Ben je ook zo benieuwd!?
	
  

	
  

Vergeet niet deze maand je vlaggetje op te halen
bij de boekentafel en tot de studie in februari!
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Februari!
Lezen: 1 Samuel 8 en 9:27-10:27

Enthousiast.

Thema:
Het Bijbelgedeelte wat bij deze studie hoort is best wel een lang
stuk om in één keertje te lezen, lees het daarom in stukjes.
Het Bijbelboek Samuel gaat ook eerst over Samuel. Samuel is een
profeet, dat is iemand die de woorden van God aan de mensen
verteld, maar Samuël is ook de laatste Rechter die leiding geeft
aan Israël.
Samuël wordt al oud en zijn zonen volgen niet het voorbeeld van
hun vader. Ze zijn helemaal niet eerlijk!
Daarom wil het volk een eigen koning net zoals de volken om hen
heen. Samuel vindt dit helemaal geen goed idee, het volk heeft
een Koning, dat is God. Alleen zo zien de Israëlieten dat niet.
Ze willen een menselijk koning die over hen zal regeren.
Zijn ze nu weer de Echte Koning, God vergeten?!
En dan in hoofdstuk 9 gaan we zien hoe die koning gevonden
wordt en koning wordt.

Je zult maar een lange sterke jongeman zijn, waarvan op een dag
zijn ezels kwijt zijn…. en terwijl je op zoek bent in de bergen naar
een spoor van je ezels, je jezelf letterlijk 3 dagen Suf hebt gezocht
(lees maar eens na in vers 5 ☺)… wordt je in de stad die je
eindelijk na een lange zoektocht bereikt, KONING! Wat een
verhaal, nou… dat overkwam Saul.
Toevallig? Nee hoor! Bijzonder? Dat wel!
Lees maar eens wat er vooraf gebeurd in vers 15!...
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God had allang bedacht dat het Saul moest gaan worden die
koning over Israël zou zijn. Bij God is niets toevallig. God gebruikt
een gewone situatie, gewone mensen voor een bijzondere
opdracht.
Saul wordt uitgenodigd voor een diner met wel 30 gasten en hij
krijgt van Samuël te horen wat God met hem van plan is.
Samuël giet een kruikje olie over het hoofd van Saul en zalft hem
tot koning.
Dan voorspelt Samuël wat Saul zal tegen komen op de terugweg
naar huis en dat er iets met Saul zelf zal gebeuren als hij een
groep profeten tegenkomt die worden begeleid door muzikanten.
Er zullen dan 3 dingen met Saul gebeuren, lees maar eens
in vers 6. Kun jij ze alle 3 vinden?...
1. …………………….
2. ……………….......
3. …………………...
Gegrepen door de Geest, in vervoering raken, en een ander mens
worden.
Beetje moeilijke worden, misschien begrijp je het meer als we
zeggen.
Door God aangeraakt, enthousiast en een ander mens.
God raakt Saul aan omdat God hem als koning wil gaan gebruiken,
door deze aanraking voelt Saul zich heel dicht bij God, en wordt
daar enthousiast van. Deze enthousiasme, blijdschap straalt hij uit
en daardoor veranderd er iets bij hem. De mensen herkennen hem
bijna niet meer. Is dit wel Saul die zo enthousiast over God is?
Herken je deze enthousiasme? Dat je blij bent met God? Dan je zo
blij bent en een lied zacht of hardop zingt voor God, dat je niets
liever wil dan andere mensen over God vertellen?
Herken je dit? Vertel daar eens iets over?...
Uit de verhalen verder in de Bijbel weten we dat Saul niet altijd
enthousiast was. Wanneer zijn hart op God gericht was, was die
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blij en enthousiast, wanneer zijn hart op zichzelf gericht was, dus
niet op de dingen van God, werd hij boos.
Misschien herken je dit ook wel.
Soms is ons enthousiasme voor God groot en roepen we het
letterlijk uit in zang of woorden.
Soms is ons enthousiasme ook niet zo groot meer voor God.
Houden we ons mond over God, bidden we niet meer zoveel en
lezen we niet meer zo vaak uit de Bijbel.
Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je enthousiast voor
God blijft?

	
  
Lees de tekst eens die in Romeinen 12 vers 11 staat!
Er staat niet zorg dat je enthousiast wordt!
Enthousiast ben je al door je geloof in God.
Nee, er staat zorg ervoor dat je enthousiasme niet bekoeld, dat je
het niet kwijt raakt.
Door dicht bij God te leven, je keer op keer op Hem te richten, te
vragen of Hij je elke keer opnieuw wil vullen met zijn Geest, blijf je
enthousiast! Enthousiast voor God, en enthousiast in het volgen
van Jezus.
Opdracht:
Misschien weet je ook wel dat toen Saul later vaak boos was,
David bij hem kwam om het op te vrolijken met een lied. David
heeft later ook veel psalmen geschreven. Dat zijn niet zomaar
liedjes, het zijn liedjes die ook weer een beetje op een gedicht
lijken. De psalmen vertellen iets over hoe je je in een bepaalde
situatie kunt voelen. Probeer jij ook eens een gedicht te schrijven?
Een gedicht waarin het gaat over blij zijn, enthousiast over God
zijn… Lever hem in als je het vlaggentje gaat halen bij de
boekentafel. Met deze “blijde” gedichten gaan we later in het
seizoen nog iets doen…
Succes!!
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Mijn Psalm…

O, ja misschien ben je nog nieuwsgierig hoe het met die kwijt
geraakte ezels is afgelopen?
Lees dat dan nog even na in vers 20!

	
  

	
  

	
  

Loop deze maand nog even enthousiast langs de boekentafel voor
je vlaggetje voor aan de vlaggenlijn en lever je gedicht in. we
hopen je heel enthousiast weer te ontmoeten in de studie van
maart.
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Maart!
Lezen: Job 1:1-7 enz.. Thema:

Verdriet en pijn.

Deze Bijbelstudie gaat over verdriet & pijn, geen gemakkelijke
studie, maar wel iets wat ook voorkomt in ons eigen leven. Je kunt
ziek worden en pijn lijden, je kunt heel verdrietig zijn omdat er iets
ergs is gebeurd, of omdat je iemand mist die is overleden.
Verdriet & pijn komt ook voor in de Bijbel, maar niets in de Bijbel
staat er zonder reden. Zo ook het moeilijke boek Job, zodat wij
daarin kunnen leren hoe wij met verdriet & pijn om kunnen gaan
en hoe wij in die verdrietige dingen die ons kunnen overkomen
Jezus toch kunnen blijven volgen.
Laten we eerst nog eens gaan lezen in Job 1: 1-7 en ontdekken
wie Job is.
Probeer eens in een paar woorden te vertellen wie Job
is?...
	
  
	
  
Gelovig, vader, en rijk, dat zijn woorden die bij Job passen vindt je
niet? Maar dan verderop in de Bijbel lezen we wat Job overkomt.
Schrijf achter de volgende verzen wat er met Job
gebeurt!...
Job 1: 14-15…………….
Job 1: 18-19…………….
Job 2: 7b- 8……………..
Er overkomt Job heel veel ellende, gelukkig heeft hij een paar
goede vrienden. Elifaz, Bildad en Sofar. Ze komen bij Job langs om
hem te troosten, maar of Job er nu zo heel veel aan heeft?
Ze weten Job te vertellen dat er een reden moet zijn waarom hem
zoveel leed overkomt. Misschien heeft hij wel iets verkeerds
gedaan dat hij zoveel ellende moet meemaken, of ze zeggen
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dingen als het had nog veel erger gekund. En ze zeggen dat niet
één keer, nee ze blijven maar herhalen! Lekkere vrienden… daar
heb je dus niets aan!
Want Job is het daar helemaal niet mee eens, hij houdt vol dat wat
hem nu overkomt niets te maken heeft met hoe hij leeft. Er zijn
toch ook slechte mensen met wie het goed gaat! En de mensen
dan, die God niet kennen, en toch ook gezond oud worden? Nee,
Job gelooft er niets van wat zijn vrienden beweren, want zo kent
hij God helemaal niet. Job is boos op God!
Vindt jij dat je boos mag zijn op God?...
Een moeilijke vraag en misschien vinden het ook wel moeilijk om
daar eerlijk antwoord op te gegeven. Maar wel of niet boos of God,
wel of geen vragen aan God. Het mooie daarvan is dat Job in dit
alles steeds weer God opzoekt, ook al geeft God niet gelijk
antwoord. Hij zegt zijn geloof niet vaarwel door wat hem
overkomt.
Hij blijft vragen stellen, maar vanuit de hemel blijft het nog een
hele poos stil.
Maar dan aan het eind van het boek Job, laat God van zich horen?
Niet met antwoorden, maar stelt Job net zoveel vragen terug?
We gaan er een aantal opzoeken in de laatste
hoofdstukken van het boek Job, schrijf jij in je eigen
woorden op wat God aan Job vraagt?...
Job 38: 4...
Job 38: 34...
Job 39: 19...
Job 39: 26...
Je kunt je wel voorstellen dat Job zich bij zulke vragen steeds
kleiner voelden worden. En steeds stiller, want hij had geen
antwoorden op deze vragen!
Gods grootheid is niet te meten, zo kunnen we ook niet altijd Gods
plan begrijpen. Het gaat erom dat we God vertrouwen! En ondanks
onze verdriet & pijn steeds hulp bij Hem zoeken.
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Nog even over die vrienden van Job, hebben die dan toch gelijk
gehad?
Lees het eens na in vers 7 in hoofdstuk 42!...
Nee, dat hebben ze niet. God neemt het klagen en roepen niet
kwalijk van Job, hij is juist blij dat Job met zijn vragen bij God
komt.
En die vrienden?! Die hebben niet juist over God gesproken.
God geeft Job de opdracht om voor zijn vrienden te bidden.
Dat doet Job dan ook omdat Hij God op een andere manier heeft
leren kennen en God gehoorzaam wil zijn.
God geeft Job weer heel veel terug van wat hij verloren was.
Hij wordt weer vader en krijgt weer rijkdom.
Eén ding hoeft hij niet meer te krijgen, want dat was hij ondanks
alles niet verloren! Weet jij wat dat was?
Kijk nog even terug naar het eerste stukje van deze
studie!...
Zijn GELOOF, dat was hij niet verloren!
Opdracht:
Je kent om je heen vast wel mensen met verdriet & pijn.
Het is mooi om deze mensen te troosten. Dat gaan we dan ook
doen. Kopieer de kaart en kleur hem mooi in, stuur hem naar
iemand die je kent die het moeilijk heeft. Ik denk dat diegenen
vast blij zal zijn met een kaart van jou. Succes!
Vergeet niet nog even je vlag op te halen voor aan de vlaggenlijn,
die ligt weer deze maand klaar bij de boekentafel. We zien je weer
terug bij de studie in april.
Veel kleurplezier!
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April!
Lezen: Nehemia 1 en 2:1-10 Thema:

Bidden werkt.

Na heel wat goede en slechte koningen die over Israël hebben
geregeerd, zijn we nu aan gekomen in het Bijbelboek Nehemia.
De Israëlieten wonen in omringende landen doordat ze
meegevoerd zijn tijdens oorlogen. Er zijn nog maar een paar
Israëlieten die in Jeruzalem wonen. Nehemia is ook een Israëliet,
maar is nog nooit in Israël geweest. Zijn voorouders zijn lang
geleden ook weggevoerd uit Israël en terecht gekomen in Perzië,
dat is wat nu Iran is.
Nehemia heeft een goeie baan in het paleis van koning Artaxerxes,
Nehemia is daar wijnschenker. Een belangrijk beroep want
Nehemia is niet een of andere ober die de koning de hele dag
voorziet van wijn, nee… Nehemia is ook de raadsman van de
koning.
In deze studie gaan we kijken en leren van Nehemia over bidden
en dat het werkt!
We lezen nog een keer Nehemia 1 vers 1-4
Nehemia woont dan niet in Israël, maar voelt zich verbonden met
deze mensen. Vandaar dat hij ook als eerst aan zijn broer vraagt
hoe het met de mensen daar gaat. Wat is hij dan ook verdrietig als
hij hoort dat het helemaal niet goed gaat. Dat de mensen die net
als hij ook in God geloven worden bespot en hun huizen worden
afgebroken en in de fik worden gestoken.
Heb ik het nu wel over iets wat 446 jaar voor Christus gebeurden?!
Ja, dat klopt, maar het zou ook zo maar het nieuws van het
jeugdjournaal van vandaag kunnen zijn toch?!
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Wat doet het met jou als je hoort over vervolgde
christenen, of over de mensen in Israël die het moeilijk
hebben?...
Het eerste wat Nehemia doet is, in gebed gaan.
Laten we het eerst eens hebben over gebed. Gebed is een
moment wat je doorbrengt met God. Je vertelt aan God wat je
bezig houdt, waar je dankbaar voor bent, wat je moeilijk vindt….
Er is een ezelsbruggetje dat heet ABDS, dat kan je helpen om zo in
je gebed verschillende onderdelen te bidden.
A= Aanbidden, sta eerst eens stil bij wie God is, probeer eens alle
grote dingen die God gedaan heeft te benoemen, denk daarbij ook
eens aan de liefde van Jezus voor ons.
B= Belijden, sta dan een even stil bij jezelf, want bij zo een groot
God zijn wij maar klein, en zijn er wel wat dingen op te noemen
waarvoor wij vergeving mogen vragen.
D= Danken, let eens op de mooie en goede dingen die er zijn in
het jouw leven, benoem ze eens. Dank God daarvoor.
S= Smeken, als je dit allemaal gedaan hebt, is er tijd om stil te
staan bij de dingen die jou bezig houden, die je zo moeilijk vindt,
waar je graag een antwoord op wilt.
Lees nu nog een vers 5-11. Probeer het ABDS te ontdekken
in het gebed van Nehemia?
A – vers …
B – vers …
D – vers …
S – vers …
	
  
Aan het eind van deze studie komen we nog even terug op ABDS!
Nehemia bid voor het volk, dat God nu ze verbannen zijn ze weer
terug zal brengen naar Zijn land, naar Zijn stad.
Hoe vaak bidden wij eigenlijk voor christenen in andere landen,
voor het volk Israël?

Bijbelstudies: Jezus volgen

33

	
  

Nehemia steekt niet gelijk zijn handen uit de mouwen, nee hij
houdt eerst zijn handen gevouwen. En niet zomaar even een
gebedje voordat hij gaat slapen en klaar.
Kijk maar eens naar vers 1 van hoofdstuk 1 en vers 1 van
hoofdstuk 2. De maand kislew is de maand november/december in
de Bijbel als Nehemia het slechte nieuws hoort, en de maand nisan
is de maand maart als hij er bij de koning over begint.
Kun jij uitrekenen hoelang daar dan tussen zit?...
Al die maanden bid Nehemia tot God, terwijl die aan het werk is bij
de koning, terwijl die bezig is met de dingen die hij moet doen. en
elke dag weer sluit hij het gebed af met de vraag aan God; “is
vandaag misschien de dag?” En de volgende dag weer, en weer en
weer. Nehemia wacht op God! Wachten dat is het moeilijkste wat
er is als we het over gebedsverhoring hebben. Jezus volgen is
dus ook af en toe stilstaan en geduldig afwachten….
Maar soms is er ook tijd nodig om JOU voor te bereiden op die
gebedsverhoring. Want misschien wil God jou daar wel voor gaan
gebruiken. Het is vaak niet alleen bidden maar ook doen!
Bidden kan ook een excuus zijn, ik heb er voor gebeden dus moet
God het maar doen.
Als je bid voor een goed cijfer voor je toets, zal je evengoed ook
voor die toets moeten leren. Als je bid dat je actie voor een goed
doel veel geld op haalt, zal je zelf ook iets moeten geven.
Bidden kost je ook wat. Daarom duurt het antwoord op je gebed
ook misschien wat langer, omdat het soms niet zonder jou inzet
kan!
Zo ook bij Nehemia! Door die maanden lang bidden is de vraag bij
Nehemia ontstaan of God hem daar niet voor wil gaan gebruiken.
En dan spreekt Nehemia dat ook uit tegen de koning als die vraagt
wat is je wens?
Lees het nog maar eens in het stuk vanaf hoofdstuk 4-8.
Er valt mij nog eens dingentje op! Wat doet Nehemia eerst
als de koning vraagt wat is je wens?...

Bijbelstudies: Jezus volgen

34

	
  

Misschien nog even een schietgebedje?
Weet je wat een schietgebedje is? heb je er wel eens een
gedaan? Vertel…
Schietgebedjes herkennen we denk ik allemaal wel. Maar ik denk
dat we van Nehemia kunnen leren dat zo een schietgebed alleen
helpt als je gebed steeds al aan God gericht is, en je nood allang
bij God bekend is.
En dan na al die maanden bidden wat gebeurt er dan?
Wat is het antwoord van de koning?...( vers 6)
De verhoring van het gebed van Nehemia houdt in dat hij zijn luxe
leven met een goede baan in Perzië moet opgeven voor een
onzekere toekomst in Jeruzalem. Een antwoord op je gebed wil
niet altijd zeggen dat je leven op zijn kop staat, maar soms ook
wel.
Soms wil God in Zijn antwoord jou gebruiken.
Maar hoe dan ook, wat het antwoord ook zal zijn, Nehemia laat
zien dat bidden werkt!
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Opdracht:
We gaan een “ABDS bouwstenen- gebed” doen.
Zoek in je lego of duplo een aantal rode, gele, blauwe, witte en
stenen op, leg voor iedereen een aantal gekleurde stenen neer.
Elke kleur staat voor een onderdeel van het gebed.
Aanbidden ( rood) - welke dingen vind jij goed aan God?
Belijden ( wit) – welke dingen zijn fout ( bij jezelf of in de wereld)
Danken (blauw) – voor welke dingen wil jij God danken?
Smeken ( geel) – wat wil je aan God vragen?
Begin nu met het ABDS gebed te bouwen.
Weet jij 3 dingen te benoemen die jij goed vindt aan God, dan pak
je 3 rode stenen benoemt ze en stapelt ze op elkaar.
Daarna bedenk je hoeveel dingen je weet te benoemen die fout
zijn die wij als mensen verkeerd doen, pak zoveel witte stenen
benoem ze terwijl je ze opstapelt op de rode stenen, ga zo
verder….
Hoe hoog wordt je toren?

	
  

Vergeet niet nog even deze maand langs de boekentafel te lopen
en je vlaggentje voor aan je vlaggenlijn op te halen.
In de maand mei alweer de laatste studie, tot dan!
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Studie…ud
ie…

Mei!
Thema:

???...

We zijn aangekomen bij de laatste studie van dit boekje. Het
thema staat voor deze les niet ingevuld want het is de bedoeling
dat je die zelf gaat ontdekken. Weet je nog dat we het in het begin
over die rode draad hebben gehad, dezelfde rode draad als waar
jouw vlaggenlijn (die als het goed is bijna vol hangt) van is
gemaakt!
Die rode draad die gaan we vandaag ook ontdekken, of misschien
heb je die al ontdekt.
Als je het thema/ de rode draad al hebt ontdekt, mag je
het hieronder invullen…
66 Bijbelboeken! Dat zijn er een heleboel en we hebben daar maar
een heel klein stukje van bestudeerd. Er zijn boeken die heel
bekend bij ons zijn, maar ook boeken die niet zo bekend zijn of
moeilijk en we dus maar overslaan. Van het evangelie van
Johannes weet je waarschijnlijk meer als van het Bijbelboek
Nahum. Toch heeft God ervoor gezorgd dat de hele Bijbel werd
opgeschreven en daarom is het dus belangrijk dat we de Bijbel
zorgvuldig lezen. Want al deze Bijbelboeken hebben met elkaar te
maken.
Kijk nog maar eens naar je vlaggenlijn!
Vanaf de allereerste bladzijde van de Bijbel kunnen we al lezen dat
God een relatie met de mens wil, daarom schiep Hij de mens. Zelfs
na de zondenval is deze relatie niet verbroken en is er vergeving
bij God, God wil steeds de relatie herstellen. Gaat een verbond aan
met Zijn eigen volk Israël, redt ze als ze weer in de problemen
komen doordat ze ongehoorzaam zijn geweest. God stuurt
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Rechters en Koningen om het steeds maar weer in orde te maken
met de mensen. In het Oude Testament lezen we ook over de
profeten die dan de mensen moeten waarschuwen om afstand te
doen van de verkeerde dingen en dan weer terug te komen bij
God. Wat een geduld heeft de Here God met ons zeg!
Waarom zal dat zijn denk je?...
Ik denk dat elk mens allang had gedacht “nu is het klaar, mijn
geduld is op, bekijk het dan maar”.
Maar gelukkig is God, God en zijn wij maar mensen.
Telkens is er vergeving en dan in het Nieuwe Testament laat God
iets aan ons zien.
Lees maar eens mee in Johannes 3 vers 16 en beantwoord
de vragen!...
Wat had God zo lief?...
Wie zijn dat?...
Hoe heeft God zijn Zoon gegeven?...
Wat gebeurt er niet als je gelooft?...
Wat krijg je dan van God?...
En waarom deed God dit allemaal?...
En dat is de rode draad!
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De rode draad van de Bijbel is dat God zoveel van ons houdt dat
we voor altijd als Zijn kinderen bij Hem mogen zijn, verlost van
zonden. Die verlossing is er gekomen door Jezus, die voor onze
zonden stierf.
Zoveel liefde heeft hij voor de mensen, dat begon al op de eerste
bladzijde van de Bijbel en dat is op de laatste bladzijde nog net zo,
en ook nu in 2016 is die liefde voor ons niet veranderd.
We mogen nu bij Hem horen, we mogen Jezus volgen. In de
Bijbel kunnen we daar heel veel over leren en lezen hoe we dat
moeten doen. We hebben daar in de afgelopen studies een
beginnetje mee gemaakt, maar er valt nog veel meer te leren en
te verbeteren of je nu jong of oud bent.
Jezus volgen betekent in onze dagelijkse dingen, de dingen doen
zoals Hij ze ook deed. In hoe wij met God en met andere omgaan,
in hoe wij bidden, in hoe wij met problemen, pijn en verdriet
omgaan.
Jezus volgen betekent ook degene leren kennen die je aan het
volgen bent, er zijn nog zoveel dingen die wij niet van Hem weten,
die Hij zo graag aan ons bekend wil maken, dus pak die Bijbel en
volg Hem!!
Jezus volgen, ja…. zelfs zo ver volgen tot in het Eeuwige leven.
Opdracht:
We gaan een Bijbel in Beeld opdracht doen; een Bijbeltekst gaan
we uitbeelden.
Wat heb je nodig:
• Een wereldbol
• Maak van 2 houtjes een kruis.
• Schrijf de tekst uit Johannes 3 vers 16 op een mooi
kaartje.
Haal je vlag voor de vlaggenlijn weer op bij de boekentafel in deze
maand? Daar krijg je dan nog iets bij om je Bijbel in Beeld
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opdracht af te maken… Zet je Bijbel in beeld op een goed
zichtbaar plekje in huis en lees regelmatig de tekst op het kaartje.
En…? Heb je de vlaggenlijn helemaal vol gespaard, dan krijg je
nog een extra vlaggetje voor aan het eind van de lijn. Kleur net zo
als in het begin het touw op het vlaggetje rood!
We zijn nu aan het eind van dit boekje gekomen. Ik hoop dat jullie
net zo veel geleerd hebben als dat ik dat gedaan heb.
Dat jullie nieuwsgierig zijn geworden naar nog meer van God en
Jezus. Dat jullie de Bijbel gaan pakken en zelf gaan studeren of als
gezin misschien elke maand wel verder gaan studeren met elkaar.
Heel veel Zegen toegewenst.
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Jezus volgen
2015-2016
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Beste tiener,
In het midden van dit boekje staan de Bijbelstudies voor jou!
Wat is hier de bedoeling van?
De dominee gaat een aantal zondagen preken uit het boek Marcus.
De bijbelstudies sluiten hierop aan. De studies zijn geschreven om
op club met elkaar te bespreken maar je kunt dit ook thuis zelf
doen. Alleen. Dan is het stille tijd. Het is natuurlijk leuk en gezellig
om het op club met elkaar te bespreken. Wij moedigen jou hierbij
dan ook aan om naar club te gaan.
En
•
•
•
•

waarom vinden wij het zo belangrijk dat je in de bijbel leest?
Omdat dit je helpt met geloven.
Omdat dit je helpt om dichter bij de Here Jezus te komen.
Omdat we het fijn vinden dat je Hem beter leert kennen.
Omdat wij geloven dat Jezus volgen de beste keus is die je
in je leven kunt maken!

Wij wensen jou heel veel studie plezier!
Caroline Dol
Er zijn misschien dagen
die voorbijgaan zonder dat
je aan Hem denkt, maar er
is geen moment dat Hij niet
aan jou denkt.
Je bent kostbaar
Max Lucado
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Bijbellezen, hoe doe je dat?
Startzondag 20 september 2015
Hoe kan het nou dat je zo’n moeite hebt met bijbellezen? Je neemt
je telkens voor om te gaan lezen maar het lukt niet. En waarom is
het zo belangrijk? Waarom zou je het doen?
De bijbel is geen stripboek dus sommige teksten moet je wel een
páár keer lezen om te begrijpen wat er staat. Het is niet raar dat je
niet alles in één keer snapt.
Wat kan helpen:
1. Vaste gewoonte => wachten tot je spontaan zin krijgt om
bijbel te lezen …dit gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Lees
iedere ochtend of avond een stukje in de bijbel. Ook als je geen
zin hebt. Doe het op een vast moment. Iedere dag.
2. Geschikt moment => bedenk wat voor jou een goed
moment is om te lezen. Misschien is het wel na het avondeten?
Of als je wakker wordt en je geen trein hoeft te halen. Of als je
naar bed gaat? Maar ja, dan kun je ook in slaap vallen.
3. Stille plek => gewoon een plek waar je niet gestoord wordt.
Voor de meesten is dit waarschijnlijk je eigen slaapkamer. Zet
je mobiel in vliegtuigmodus of zet hem gewoon uit…anders ben
je toch weer heel erg afgeleid.
4. Eigen bijbel => in je eigen bijbel kun je ook schrijven en
aantekeningen maken. Doe je dat liever niet gebruik dan een
schrift. Lees dus in een vertaling die bij jou past. Bijvoorbeeld
de bijbel in gewone taal of de jongeren bijbel. Er is keus
genoeg.
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5. Lees een kort stukje =>
- Waar gaat het over?
- Over wie gaat het?
- Wat zegt dit over de God?
- Wat zegt dit over mij?
- Wat zegt de Here tot mij?
6. Bid voor je gaat lezen => bid de Here om Zijn Geest. Vraag
of Hij je wilt helpen te begrijpen wat er staat. Je kunt eerst
bidden of aan het eind…of allebei.
7. Tijd over? => Probeer een tekst uit je hoofd te leren. Neem
een oude Bijbel die je niet meer gebruikt, streep daar elke tekst
in die je hebt geleerd. Het is ontzettend belangrijk om Gods
Woord te kennen, ook uit je hoofd. Voor jezelf, dat de God
soms teksten weer in je gedachten brengt, maar ook in
gesprekken met anderen.
Vragen:
1. Lees jij weleens in de bijbel? Stille tijd?
2. Wat vind je moeilijk / makkelijk aan bijbellezen?
3. Wat houd je tegen om bijbel te lezen? Geen zin? Geen tijd? Je
houdt niet van lezen?
4. Hoe zouden wij je kunnen helpen?
De Bijbel is geschreven met één doel: dat je het Leven vindt in
Jezus Christus.
Bron: http://www.hgjb.nl/voor-jongeren/geloofsvragen/hoegeloof-ik/bijbellezen.htm
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Bijbel lezen stille tijd – hoe je het ook noemt: waarom is dit dan zo
belangrijk? God verlangt er naar om tijd met ons met jou door te
brengen. Jezus gaf ons het voorbeeld voor onze stille tijd. Hij nam
regelmatig de tijd om Zich met de Vader te verbinden, zoals de
volgende bijbelteksten ons vertellen:
"Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die
Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga
daar bidden.’" (Matteüs 26:36).
"Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij
op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te
bidden." (Marcus 1:35).
"Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te
bidden." (Lucas 5:16).
Bespreek deze visjes!
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Volgen! Wie volg jij?
Clubavond na
startzondag 20/9/2015
Lees: Marcus 1: 14-20 en
Lucas 12: 28-33
Bespreek onderstaande
vragen eerst:
1. Wat valt jou op in dit
stukje?
2. Snap je alles wat er staat?
3. Wat zegt dit gedeelte over
Jezus?
4. Wat zegt dit gedeelte over
jou?
Het is typisch menselijk om dingen uit te stellen. We schuiven
graag dingen voor ons uit. Je kamer opruimen, huiswerk maken
etc. Maar is het altijd zo verstandig om dingen uit te stellen? Soms
krijg je er spijt van. “Volg Mij” zei Jezus tegen de vissers (Simon en
zijn broer Andreas)…en ze gingen met Hem mee. Maar ze bleven
ook vissen. Dus als je Jezus volgt hoef je niet alles in de steek te
laten. Je gaat naar school en naar je werk. Maar in je hart weet je
dat je een kind van God bent. Stel de keus om Hem te volgen niet
uit voor later…als je dertig bent of zo ☺
Wij denken vaak dat Jezus’ discipelen mannen waren die vanaf het
moment dat ze Hem ontmoetten een groot geloof hadden. Dat dit
iets is wat ons misschien niet zal lukken? Zij konden Hem zien, met
Hem op aarde mee wandelen. Wij kunnen dat niet. Maar dat is
helemaal niet zo. De discipelen maakten ook fouten. Hadden ook
hun twijfels. Denk eens aan Petrus die Jezus drie keer
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verloochende toen de haan kraaide? En Thomas, die pas geloofde
dat Jezus was opgestaan toen hij Hem zag? En toch; in Marcus
zegt Jezus: Volg mij! Dan zal Ik een ander soort visser van je
maken. Vissers die mensen bij Mij brengen.
Lees met elkáár Lucas 12: 28-33 en bespreek onderstaande vragen
eerst:
1. Wat valt jou op in dit stukje?
2. Snap je alles wat er staat?
3. Wat zegt dit gedeelte over Jezus?
4. Wat zegt dit gedeelte over jou?
Tja, Jezus volgen en niet bezorgd
zijn. Hoe doe je dat? We maken
ons áltijd wel ergens druk om. In
Lucas 12:31 staat dat je in de
eerste plaats het Koninkrijk van
God als het belangrijkste moet
zien. Dit betekent dat jij Jezus de
Koning over jouw leven laat zijn. Je
gelooft dat Hij voor jouw zonden is
gestorven…je gelooft dat Hij er
voor jou is. Kijk naar de eerste
foto: Hij heeft geen facebook maar
is wél jouw Vriend! Hij heeft geen
twitter en tóch volg je Hem! Jij
volgt God op jouw eigen manier.
De één voelt zich geroepen om naar het buitenland te gaan…de
ander zet zich liever in de eigen woonplaats in. Dat is juist mooi
aan de gemeente van Christus…allemaal verschillend en toch één.
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Goed - je wilt Jezus volgen. Je wilt naar Hem luisteren. Doen wat
Hij zegt. Maar hoe doe je dat? En hoe houd je dat vol? Het is niet
een paar regeltjes opvolgen. Precies doen wat er gezegd wordt
dan kom je er wel. Nee, je volgt een Persoon. Jezus. Je kunt alleen
van Hem leren als je een relatie met Hem hebt en krijgt. Hoe?
Door bijbellezen, bidden, naar club, catechisatie en de kerk gaan
kun je groeien in het geloof. Niemand kan jou die keus opleggen.
Hem volgen doe je vrijwillig!
Vragen:
1. Wat denk jij dat het betekent om Jezus te volgen? Bijvoorbeeld
in het dagelijks leven? Praktisch? Welke keuzes maak jij?
2. Volg jij Jezus?
3. Is Jezus volgen vervelend?
4. Waarom zou je Hem niet volgen? Wat houd je tegen?
5. Wat zou jij doen als Jezus dit zo direct aan jou zou vragen:
Volg mij? Zoals bij de vissers in het bootje?
Gebed: Heer, leer mij om in het voetspoor van Jezus te gaan. Geef
mij een hart dat bereidt is om Hem te volgen. Ik bid voor jongeren
in landen die u niet vrij uit kunnen volgen. Wees dichtbij hen, help
hen en houdt U hen vast. Bescherm hun leven. Amen.
Meer lezen:
www.eo.nl/beam/geloven/item/gastcolumn-jezus-volgen-is-nietgratis
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Hoor! Wil jij luisteren?
Clubavond na thema
zondag 11/10/2015
Lees: Marcus 4: 1-20 en Lucas
9: 23-24
Bespreek onderstaande vragen
eerst:
1. Wat valt jou op in dit
stukje?
2. Snap je alles wat er staat?
3. Wat zegt dit gedeelte over
Jezus?
4. Wat zegt dit gedeelte over
jou?
Wat is het zaad eigenlijk? Het zaad is Gods Woord en het Woord
wordt gezaaid in de harten van mensen. De vier bodemsoorten
vertegenwoordigen vier verschillende manieren waarop mensen
reageren op Gods Woord. Of zouden het vier soorten mensen
kunnen zijn?
Het harde pad: mensen horen het Woord wel maar zijn het
meteen weer vergeten…geen consequenties.
Het steenachtige pad: mensen horen het Woord wel, maar het zit
niet zo diep. Ze zijn heel druk met andere zaken bezig waardoor
het Woord ze toch niet echt pakt.
De goede grond: dit zijn de mensen die het Woord van God horen
met een open hart…Ze weten en voelen dat Hij die spreekt
woorden van waarde heeft voor hun leven.
Wat kunnen wij nog meer leren van deze tekst? Misschien gaat het
over jou? De ene keer valt Zijn Woord in de goede grond in “jouw
tuintje” en ga je er wat mee doen. Een andere keer valt een
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gedeelte van Zijn Woord in verkeerde aarde en doe je er niets
mee. Je geeft jouw tuintje dan “geen water” bij wijze van spreken
en de aarde is niet vruchtbaar. Er groeit niets. Als je gaat geloven
ben je niet meteen de volmaakte christen. Jezus laat zien dat wij
allemaal uniek zijn en Hij zaait zijn Woord steeds weer in aarde
waar de mens/jij op dat moment zit. Hij weet precies wat jij uit
Zijn Woord nodig hebt. Hij geeft jou de ruimte om te doen wat Hij
vraagt en te groeien.
Vraag:
1. Op welk pad loop jij? Hoe ziet jouw tuintje eruit?
2. Op wat voor manier luister jij naar Jezus?
Zoals we al schreven: het zaad is Gods Woord. De Bijbel.
Hoe reageer jij op de Bijbel? Heeft de Bijbel nog gezag voor jou?
Er zijn mensen die zeggen: “Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft”.
En er zijn mensen die de Bijbel in hele grote lijnen voor waar
aannemen en er zijn mensen die geloven wat het beste in hun
straatje past. Best lastig. Het belangrijkste is dat je in Zijn Boek
leest. Dus doe de test ☺
Bijbellees-test …pak een pen en kruis aan:
1. Wat voor soort boek is de Bijbel voor jou?
" een geschiedenisboek
" een handboek voor elke dag
" een wetboek
" een gesloten boek
" een studieboek
" een boek met mooie verhalen
" een onbetrouwbaar boek
" een reisbeschrijving
" een troostboek
" een sprookjesboek
" een persoonlijke brief van God aan mij

Bijbelstudies: Jezus volgen

52

	
  

2. Iedere dag uit de Bijbel lezen vind ik…
" belangrijk
" overdreven
" noodzakelijk
" moeilijk
" makkelijk
" ontspannend
" vermoeiend
" geweldig
3. Ik lees zelf…
" bijna nooit in de Bijbel
" af en toe in de Bijbel
" een paar keer per week in de Bijbel
" iedere dag in de Bijbel
" Één keer per week in de Bijbel
4. Waarom lees je uit de Bijbel?
" om meer te weten te komen over God
" uit gewoonte
" om meer te weten te komen over hoe ik moet leven
" omdat het moet
" omdat ik wil groeien in geloof
5. Ik vind de Bijbel…
" saai
" moeilijk
" niet voor mij geschreven
" spannend
" mooi
" leerzaam
" interessant
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6. Hoe
"
"
"
"
"

lees je de Bijbel (meestal)?
van voor naar achter
aan de hand van een dagboekje / app / e-mail
aan de hand van een bijbelleesrooster
per bijbelboek
ik kies zomaar iets uit

7. Met
"
"
"
"
"
"

welke houding lees jij de Bijbel?
betrokken
snel
aandachtig
eerbiedig
nonchalant
open

8. Wat
"
"
"
"
"

gebeurt er als jij de Bijbel leest?
niets bijzonders
ik word (meestal) persoonlijk aangesproken
krijg ik veel meer vragen
krijg ik meer bijbelkennis
verandert mijn leven

9. Wat heb jij voor het laatst in de Bijbel ontdekt?
- Bespreek met elkaar de uitkomst van de test en vooral
vraag negen.
- Geef elkaar tips om Bijbel te lezen.
Er zijn
•
•
•
•
•

tegenwoordig ook veel leuke apps
Youversion
Bible-Fit app
Dagelijks Woord (gratis voor iPhone, iPad en Android)
gospelwords app. (gratis voor Windows Phone en android)
Mosterd, 52 weken (dag) app gratis voor iPad over bijbelse
personen.
- die je helpen met bijbellezen. Of je kunt je abonneren op een email met een dagelijks stukje.
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Gebed: Vader in de Hemel, help mij om de Bijbel beter te
begrijpen. Open mijn hart wanneer ik uw Woorden lees en vul mij
met uw Heilige Geest zodat ik kan groeien in geloof. Amen.
Wil je nog iets lezen over de zaaier:
http://www.eo.nl/beam/geloven/item/de-gelijkenis-van-desupermarktklant/
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Vooroordeel!
Clubavond na thema zondag
15/11/2015
Lees: Marcus 6: 1-6A
Bespreek onderstaande vragen
eerst:
1. Wat valt jou op in dit stukje?
2. Snap je alles wat er staat?
3. Wat zegt dit gedeelte over
Jezus?
4. Wat zegt dit gedeelte over jou?
In dit gedeelte lees je dat Jezus terug gaat naar zijn moederstad
Nazareth. Hij woont inmiddels in Kapernaüm (Math 4:13). Overal
in Israël heeft Jezus verteld over de goede dingen van het leven,
De hele dag hangen de mensen aan zijn lippen. Ze trekken Hem
de woorden uit de mond. Maar dan...Jezus gaat naar Nazareth.
Zijn plaatsgenoten zien Hem alleen maar als de timmerman. Hun
buurjongen uit de straat: “Wat verbeeldt Hij zich wel!”. Ze
ergerden zich aan Hem en ook aan de mensen die Hem wel
volgden. Wat moet God met een timmerman? Een bouwvakker?
De inwoners van Nazareth willen Hem niet in hun leven toelaten.
“Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg”!
Vraag:
1. Heb jij weleens ergens een vooroordeel over gehad? Was dat
goed of fout?
2. Vooroordeel ja of nee: christenen zijn saai.
3. Heb jij ook ongelovige vrienden/vriendinnen? Ergeren zij zich
aan jouw geloof? Word je weleens uitgelachen? Wat doet dit
met jou?
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In Markus staat: Zij verwierpen Zijn gezag omdat Hij één van hen
was. Zij dachten Hem te kennen. Ze moeten niets van Hem
hebben. En dan lezen we in vers 5: Omdat zij erg wantrouwig
waren kon Hij bij hen geen grote wonderen doen (Het Boek). Er is
een blokkade vanwege hun ongeloof. Ze kennen Hem zo goed dat
ze niets van Hem verwachten.
Jezus verwondert zich over het ongeloof van zijn vroegere
dorspgenoten. Maar wat zegt dit stukje nog meer?....Hij kon geen
grote wonderen doen….Dat geeft wel te denken. Wij kunnen ook
gewend raken aan de bijbel. We zijn gewend iedere zondag naar
de kerk te gaan….Wat verwachten wij eigenlijk?
Vraag:
1. Hoe zit dat met jou? Neem jij Hem serieus? Wie is Jezus voor
jou?
2. Roept Jezus bij jou ergernis op?
3. Wat vind je het meest lastig aan de boodschap van Jezus?
Waar worstel je mee?
4. Stelling: “Als mensen niet in Hem geloven kan Jezus geen
“wonderen” verrichten Kan Hij niets doen. Ja of nee?
5. Kun jij met anderen over het geloof praten?
Misschien snappen jouw vrienden niet dat jij anno 2015 het
evangelie van Jezus heel serieus neemt. Dat je gelooft in God en
zijn Koninkrijk dat komt. Dat je naar de kerk gaat en bijbelleest.
Aan de andere kant; als je gelooft snap je misschien weer niet hoe
mensen kunnen leven zonder Jezus, zonder hoop.
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Gebed: Here Jezus, dank U dat U ook voor mij uw Leven hebt
gegeven. Ik wil het niet langer uitstellen. Ik kies voor een leven
met U. Help mij U te volgen iedere dag. Ook al is het met vallen en
opstaan. Amen.
Wil je nog iets lezen over vooroordelen:
http://www.eo.nl/beam/leven/item/gastcolumn-oh-ben-jij-er-zoeen/
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Twijfel!
Clubavond na thema zondag
17/01/2016
Lees: Marcus 6: 6b-13 en 30-44
Bespreek onderstaande vragen
eerst:
1. Wat valt jou op in dit stukje?
2. Snap je alles wat er staat?
3. Wat zegt dit gedeelte over Jezus?
4. Wat zegt dit gedeelte over jou?
De discipelen worden erop uit gestuurd. Jezus stuurde hen twee
aan twee op pad en gaf hun macht boze geesten te verjagen. Nou
dat is nogal wat vind je niet? En ze mochten geen eten mee voor
onderweg (vers 8). Ze moeten erop vertrouwen dat ze onderweg
wel ergens kunnen logeren. In vers 13 lees je: Uit veel mensen
verjoegen zij boze geesten. Zij zalfden veel zieken met olie en
maakten hen gezond. Conclusie: de discipelen hebben een heel
groot geloof. In vers 30 lees je dat ze terugkomen en Jezus alles
vertellen wat zij hebben gedaan.
En dan…het bekende verhaal over vijf broden en twee vissen.
Misschien denk je wel: “Saai!” Maar is het echt zo’n saai verhaal?
Ik denk van niet. De mensen volgen Jezus overal. Vers 34: “Toen
Jezus uit de boot stapte, zag het op de oever zwart van de
mensen” (Het boek) En Jezus heeft oog voor hen. Jezus ziet de
mensen. Jezus ziet ons, Hij ziet jou! Hij heeft oog voor ons. Hij
weet wie je bent en wat je voelt! Hij weet wat je nodig hebt.
Jezus vraagt de discipelen de mensen te eten te geven. De
discipelen vragen zich af hoe zij dit moeten doen. Waar is hun
geloof gebleven uit het begin van dit hoofdstuk? En wat zegt dit
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jou? Geloof en ongeloof liggen heel dicht bij elkáár en soms word
je er helemaal moedeloos van.
Ik las eens het verhaal van een koorddanser die een koord had
gespannen boven een grote waterval. Duizenden mensen kwamen
kijken op de dag dat hij de waterval zou oversteken. Het gejuich
en applaus was niet van de lucht toen het hem lukte: heen en
terug. Toen vroeg hij: “Geloven jullie dat ik de waterval kan
oversteken met een kruiwagen?” “Ja” schreeuwden de mensen. En
hij ging met de kruiwagen over het koord. Heen en terug.
Ten slotte vroeg hij: “Wie durft in de kruiwagen te gaan zitten en
met mij over dit koord te lopen” …Toen bleef het angstig stil.
Dit verhaaltje laat zien hoe mensen in God geloven. Geloven jullie
dat God bestaat? “Ja”. Geloof je dat Hij machtig is? “Ja”. En wil je
met Hem leven en een keus voor Hem maken? …..en dan is het
stil. Dan is er toch die twijfel.
Vraag:
1. Wat is twijfel?
2. Twijfel jij weleens?
3. Is twijfelen zonde?
4. Stelling: twijfel wijst je erop hoe hard je God nodig hebt. Mee
eens of niet?
5. De discipelen kregen de taak al die mensen eten te geven.
Eigenlijk onmogelijk. Hoe reageer jij als je een onmogelijke
taak krijgt? Kun je een voorbeeld noemen?
6. Zie jij de mensen die jouw hulp nodig hebben? Heb jij oog
voor anderen? Help je ze of doe je net alsof je ze niet ziet?
7. Wat zou jij, wat zouden jullie als club voor de mensen in
Aalsmeer kunnen betekenen?
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Tot slot: Mattheüs 28:20 “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld (Bijbel in gewone taal). Wat een
belofte. Hij is altijd bij je, ook als je twijfelt.
Gebed: Here Jezus, soms weet ik het allemaal niet zo zeker. Wilt u
mij helpen als ik twijfel. Wilt U mij vasthouden. Ik wil groeien in
mijn geloof. Wilt u mij daarbij helpen. Amen.
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Wie is Jezus?
Clubavond na thema
zondag 21/02/2016
Lees: Marcus 8:27 – 9:1

Bespreek onderstaande vragen eerst:
1.
2.
3.
4.

Wat valt jou op in dit stukje?
Snap je alles wat er staat?
Wat zegt dit gedeelte over Jezus?
Wat zegt dit gedeelte over jou?

In het eerste deel van Marcus = hoofdstuk 1 tm 8:27 gaat het over
Jezus’ optreden, prediking en de wonderen die Hij deed. Vanaf
hoofdstuk 8:27 tot het einde van Marcus gaat het over Jezus’
lijden, Zijn dood aan het kruis en de opstanding.
Eigenlijk zou je, als je tijd hebt en zin, het boek Markus in één keer
eens moeten lezen. Het zijn maar 16 hoofdstukken.
In het gedeelte van vandaag spreekt Jezus voor het eerst over Zijn
dood. De discipelen zijn in shock. Jezus vraagt eerst aan de
discipelen “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Lees het antwoord
maar in de tekst.
Wie zeggen de mensen in 2015 wie Hij is? Voor heel veel mensen
is Hij alleen een scheldwoord…een stopwoord…
In februari 2015 kwam de glossy “Jezus!” uit.
Een onderzoeksbureau heeft een represenatief panel (groep
nederlanders) vragen gesteld over Jezus.
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Het onderzoek heette: Jezus in Nederland. Wat vond men van
Hem:
35,2% inspirerend voorbeeld
27,2% stopwoord of krachtterm
25,2% figuur uit een sprookje
12,4% de Redder van mijn leven
Jezus is niet vaak het onderwerp in praatprogramma’s op TV. Ook
in kranten gaat het zelden over Hem. Toch word het woord “Jezus”
30 miljoen keer per dag uitgesproken en dat alleen in Nederland.
Voor iedere Nederlander twee keer. Best veel! Welke namen
zeggen we nog meer twee keer per dag? Enzo Knol? Mark Rutte?
Niemand roept Enzo of Mark als hij van zijn fiets valt of op zijn
duim timmert. Citaat uit de Glossy Jezus.
Vraag:
1. Heb jij er last van als Zijn Naam de hele dag als stopwoord
word gebruikt?
2. Heb je er weleens wat van gezegd en wat waren de reacties?
Het is niet genoeg om te weten wat anderen van Jezus zeggen; je
moet het zelf weten en begrijpen. Je moet aanvaarden dat Hij de
Messias is. Je nieuwsgierigheid moet veranderen in toewijding en
je bewondering in aanbidding. (Citaat uit Het leven Praktische
Lessen).
En dan; je hebt gekozen. Je weet wie Hij is voor jou. Dan lezen we
in vers 34: “Wie bij mij wil horen moet zijn eigen wensen opzij
zetten. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen”. Wat zegt dit?
Jezus zegt dat er moed voor nodig is om Hem te volgen. Moed is
nodig om Zijn wil te doen als het moeilijk is.
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Vraag:
1. Wat heb jij op club over Jezus geleerd? Wat is je het meest
opgevallen?
2. Heeft iets van dit alles jouw relatie met Hem beïnvloed?
3. Snap jij wat er bedoeld wordt met “moed nodig hebben” om
Hem te volgen?
4. Met welke keuzes ben jij bezig in jouw leven?
5. Stelling: niet kiezen is ook kiezen?
Gebed: Here Jezus, ik vind het erg dat veel mensen uw Naam als
stopwoord gebruiken. Ik aanbid het wonder van uw liefde! Dat u
gestorven bent aan een kruis om mij te redden. Help mij iets van
uw Liefde door te geven aan mensen om mij heen. Amen.
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Breaking news!
Clubavond na thema zondag
20/03/2016
Lees: Marcus 14: 12-21
Bespreek onderstaande vragen
eerst:
1. Wat valt jou op in dit stukje?
2. Snap je alles wat er staat?
3. Wat zegt dit gedeelte over
Jezus?
4. Wat zegt dit gedeelte over
jou?
Tekst foto: Jij was het waard om voor te sterven, Jezus!
Hier het RTL-nieuws overzicht van deze week:
Zondag: Jezus bereikt Jeruzalem (Markus 11:1-10)
Maandag: Jezus reinigt de tempel (Markus 11:15-17)
Dinsdag: Het gezag van Jezus wordt in de tempel aan de kaak
gesteld (Markus 11:26-33) - Jezus spreekt in gelijkenissen en
confronteert de Joodse geestelijke leiders (Markus 12:1-40) Enkele Grieken vragen Jezus te ontmoeten (Markus 13) - Judas
spreekt af Jezus te verraden (Markus 14:10+11)
Woensdag: De bijbel vertelt niet wat Hij op deze dag deed.
Waarschijnlijk bleef Hij met de discipelen in Bethanië.
Donderdag: - Het laatste Paasmaal (Markus 14:22-25)
- Jezus spreekt Zijn discipelen toe in de bovenkamer (Markus
14:32-42) - Jezus wordt verraden en gearresteerd (Markus 14:4352)
Vrijdag: Jezus wordt berecht en gekruisigd (Markus 14:53-15:41)
Zondag: Jezus staat op uit de dood! (Markus 16:1-11)
(Uit Het leven, praktische lessen uit Het Boek).
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Tja, breaking news, trending topic on Twitter en Facebook. Er
worden drie misdadigers gekruisigd en iedereen heeft er een
mening over. Allerlei discussies en blogs kun je volgen op internet.
Één van drie geëxecuteerden was Jezus. Slechts 33 jaar oud.
Volkomen onschuldig.
Vraag:
1. Als jij toen had geleefd, in de tijd van Jezus, zou je dan ook
vinden dat Hij de kruisdood verdiende?
2. Wat betekent het voor jou dat God in zijn Zoon een mens
werd?
Judas zit met Jezus en de anderen aan tafel. Best schijnheilig
eigenlijk. Judas heeft al besloten om Jezus te gaan verraden. Dat
kun je lezen in vers 10 en 11. Dit is een bekend verhaal….Jezus
heeft zelf Judas gekozen als discipel. En Judas heeft Hem dan wel
verraden maar ook de andere discipelen lieten Jezus in de steek.
Je kunt boos of geschokt zijn om wat Judas heeft gedaan maar als
je zegt dat je Jezus volgt en het blijkt verder nergens uit verraad jij
Hem in feite ook.
Vraag:
• Wat zou het motief van Judas geweest zijn om Jezus te
verraden?
• Kunnen wij iets van Judas leren?
Het lijkt erop dat Jezus een martelaar was…mensen die tegen Hem
waren hebben Hem de dood in gedreven. Hij is verraden door één
van zijn eigen mensen. De andere kant is dat Hij Zijn dood
meerdere malen heeft aangekondigd en vrijwillig is gestorven.
Voor jou en mij. Hij ging heel bewust de laatste week van Zijn
leven naar Jeruzalem toe. Hij bereidde de discipelen voor op zijn
dood.
Vraag:
• Waarom zou jij je druk maken om Jezus?
• Kunnen jouw vrienden aan jou merken dat jij gelooft?
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Zo werd breaking news uiteindelijk GOOD NEWS! Johannes 3:16
de bijbel in gewone taal: 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!”
Gebed: Heer, uw Zoon stierf aan het kruis, met mijn verstand kan
ik er niet bij. Maar ik dank u voor dit wonder Heer. En ik dank U
dat ik mag weten dat U altijd bij mij zult zijn. Amen.
meer lezen: http://www.waaromgeloven.nl/jezuschristus/hetleven-van-jezus#.VbZ-ruvjhj4
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De Helper
Clubavond na thema zondag
17/04/2016
Lees: Johannes 14:26 - 15-31
Bespreek onderstaande vragen
eerst:
1. Wat valt jou op in dit stukje?
2. Snap je alles wat er staat?
3. Wat zegt dit gedeelte over
Jezus?
4. Wat zegt dit gedeelte over
jou?
De dominee preekte over vers 26:
“Later zullen jullie het helemaal begrijpen. Dat zal gebeuren als de
Heilige Geest komt. De Vader zal Hem als Helper naar jullie toe
sturen. Dat doet Hij voor Mij. De Heilige Geest zal jullie herinneren
aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En Hij zal ervoor zorgen
dat jullie het begrijpen”. Bijbel in Gewone Taal.
Hier wordt de Heilige Geest “helper” genoemd. In een andere
bijbelvertaling die ik las stond “plaatsvervanger” en in een iets
oudere vertaling van de Bijbel stond “Trooster”.
Vraag: welke van onderstaande namen spreekt jou het meeste
aan? Leg uit waarom.
1. Gids
2. Helper
3. Plaatsvervanger
4. Trooster
5. Pleitbezorger
6. Leermeester
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In “het Leven-praktische lessen” staat: de volgende hoofdstukken
noemen de grondwaarheden over de Heilige Geest:
• Hij zal altijd bij jou blijven 14:16
• Hij leidt ons in waarheid 14:17
• De wereld kent Hem niet 14:17
• Hij blijft bij ons en woont in ons 14:17
• Hij leert ons 14:26
• Hij herinnert ons aan Jezus’ woorden 14:26 + 15:26
• Hij is de bron van alle waarheid 15:26
• Hij overtuigt ons van zonde, van Gods rechtvaardigheid en van
Gods oordeel 16:8
• Hij geeft ons inzicht in wat in de toekomst gaat gebeuren
16:13
• Hij maakt Jezus groot 16:14
Vraag:
1. Hoe moet je je de Heilige Geest voorstellen?
Denk aan voorbeelden in de Bijbel.
2. Wat doet de Heilige Geest?
3. Merk jij iets van de Heilige Geest in jouw leven?
4. Stel je voor dat de Heilige Geest niet bestaat dan…..? Vul maar
in…
Jezus vond het belangrijk dat de Geest kwam omdat Hij dan op
een hele andere manier op aarde kon en kan zijn. Toen Jezus hier
op aarde rondliep kon Hij ‘BIJ’ de mensen zijn. Nu de Heilige Geest
is gekomen kan Hij ‘IN’ de mensen zijn. (gevonden op internet)
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Efeziërs 2:18
“Dankzij Hem hebben wij allemaal de Heilige Geest gekregen. En
via de Heilige Geest kunnen we nu allemaal bij God de Vader
komen”. Bijbel in Gewone Taal
Vraag: ben je het eens met het
“visje” hiernaast? “Stilte is de
zendtijd van de Heilige Geest”? Leg
uit waarom wel of niet.
Gebed: Kom Heilige Geest en vul
mijn hart. Ik wil Jezus volgen. Wilt
U mijn Helper zijn. Wilt U mij
helpen te begrijpen wat ik lees in
de Bijbel zodat mijn geloof groeit
en sterker wordt. Amen.

Nog iets lezen? https://www.eo.nl/beam/nieuws/item/de-heiligegeest-en-het-glazen-muiltje/
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En nu?
Extra Clubavond
Lees: Johannes 12: 20-28
Bespreek onderstaande vragen
eerst:
1. Wat valt jou op in dit stukje?
2. Snap je alles wat er staat?
3. Wat zegt dit gedeelte over
Jezus?
4. Wat zegt dit gedeelte over jou?
Statenvertaling Joh 12: 26
Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook
Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.
NBG 1951 Joh 12:26
Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar
zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader
zal hem eren.
Jongerenbijbel Joh 12:26
Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar
zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Het Boek Joh 12:26
Als iemand Mij dient, moet hij Mij volgen. En waar Ik ben, moet
ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
Bijbel in Gewone Taal Joh 12:26
Als je mij wilt dienen, volg mij dan. Mijn dienaren zullen zijn waar
ik ben. Als je mij dient, zul je eer krijgen van de Vader.
Veel verschillende vertalingen van dezelfde tekst.
Vraag: Welke vertaling spreekt jou het meeste aan?
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Wat zegt de Dikke van Dale (nederlands woordenboek) over
dienen: die·nen (diende, heeft gediend)
1 in dienst zijn
2 hulde bewijzen: om u te dienen beleefde bevestiging
3 behulpzaam, nuttig zijn; bestemd zijn voor: dat dient nergens
toe; ijs en weder dienende als de
weers)omstandigheden
meewerken; niet gediend zijn van
geen prijs stellen op
4 horen: men dient te beseffen
dat …
Vraag:
1. Wat denk jij dat Jezus
dienen betekent?
2. Als je Hem volgt dien je
Hem automatisch?
Waar leef jij eigenlijk voor?
Wat is jouw doel hier op
aarde? Carrière maken? Veel geld
verdienen? Gelukkig zijn? Huisje, boompje,
beestje? Goed cijfers halen op school? Feesten? Beroemd worden?
Vul zelf maar in. Bij het woord dienen denk je niet meteen aan iets
leuks. In dienst zijn. Iemand is jouw baas.
Vraag: denk jij dat “geloven” iets voor later is?
Het leven van Jezus bestond op aarde voor een groot deel uit
dienen. Dat liet Hij wel heel duidelijk zien toen Hij bij de laatste
Paasmaaltijd de voeten van zijn discipelen ging wassen. Zo fris zal
dat niet geweest zijn. Johannes 13: 1-11
Eigenlijk moeten wij tot de conclusie komen dat de Here Jezus de
grootste Dienaar is van ons allemaal is. Hij is God, werd mens om
ons te dienen door te sterven aan het kruis. Zo kon Hij de relatie
tussen God en ons herstellen.
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NBG 1951: 1 Petr 4:10
Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen
heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods
Bijbel in Gewone taal 1 Petr 4:10
Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat
kunnen. Want hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht
gegeven, die je goed moet gebruiken.
Wel een verschil deze twee vertalingen. Ik heb de NBG vermeld
omdat hier het woord “dient” echt staat en in de BGT zegt “helpt”.
De opdracht van Jezus is ook dat gelovige mensen elkaar moeten
dienen, helpen. Hoe doe je dat dan?
Dienen of helpen in de Lijnbaankerk kan bestaan uit het doen van
taken die goed aansluiten bij jouw gaven. Misschien kun je goed
muziek maken en ga je in de band. Je wordt clubleider. Of je zit bij
het beamerteam want je bent handig met computers. Of je helpt
bij de zondagschool en de oppas. Je zet koffie. Dan ben je eigenlijk
al aan het dienen en je ziet: dienen kan van alles zijn. Doe iets wat
bij jou past.
Vraag: Heb jij hier weleens over nagedacht? Over wat je zou
kunnen doen in Gods Koninkrijk?
Je kunt ervoor kiezen Hem niet te dienen. Je hebt dan
waarschijnlijk ook een prima leven. Je maakt van alles mee…maar
leef je wel echt? Als je niet voor Hem kiest, dan besta je wel. Dan
maak je misschien veel dingen mee. Maar dan zul je het echte
leven niet vinden.
Tot slot : Romeinen 5:2 BGT:
Maar nu is er vrede tussen God en ons, dankzij onze Heer Jezus
Christus. Daarom vertrouwen we erop dat we eeuwig bij God
zullen leven. Op dat vertrouwen mogen we trots zijn.
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Vraag:
1. Vertrouwen op God? Kun je dat? Makkelijk of moeilijk?
2. Hebben jullie tijd over? Bespreek de Visjes ☺
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