Bijbelstudie 11 december 2011
‘Op weg ll’

De vorige keer waren we bezig met mensen die op weg waren. Jonathan,
Saul, Paulus, Apollos, maar ook jij en jouw gaven kwamen langs. Vandaag
kijken we naar hoe we die reis kunnen voortzetten. Hoe blijf je gaande op
deze reis? Hoe voorkom je dat je uitgeput moet stoppen en niet meer
verder kunt? En: Hoe blijf je op de weg? Wat zorgt ervoor dat je op koers
blijft?
Hoe blijf ik gaande?
In ‘de reis van het leven’ ben je soms gewoon moe. Heb je geen zin om
bijbel te lezen. Soms moet je gewoon boos worden want dan zit alles
tegen. Soms ben je het gewoon zat. Dan kan de vraag zijn: Hoe houd ik
het vol? Hoe blijf ik gaande? En in geloofsopzicht: Hoe blijf ik op God
gericht? Hoe komen we daar beter achter dan naar ons voorbeeld Jezus te
kijken. Natuurlijk was hij God en deed Hij niets verkeerd, maar Jezus was
ook, misschien wel juist, mens. Jezus was dus ook moe, boos en wel eens
alles zat. Hoe bleef Jezus gaande?

1. Door wekelijks naar de synagoge te gaan
Lees het volgende citaat: Lukas 4:16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij
was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de
synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen,
Jezus ging dus wekelijks naar de synagoge (= in onze tijd kerk).
- Waarom ga jij naar de kerk? Of misschien: Waarom ga je niet naar
de kerk?
- Krijg je een schuldgevoel als je niet gaat? Waarom? Is dat terecht?
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- Hoe werd er in Jezus’ tijd gedacht over: gelovig zijn? Wanneer was je
in
Jezus’
tijd
een
goede
Jood?
- Waarom ging Jezus elke week naar de synagoge?
- Leg jouw redenen om naar de kerk te gaan naast die van Jezus.
Herken je jezelf hierin? Kun je wat leren van de houding van Jezus?
Lees Efeziërs 4:3-6,15-16
- Welke belangrijke dingen voor kerk-zijn komen hierin naar voren?
- Hoe draag jij bij aan deze dingen?
Soms kun je erg kritisch zijn op de kerk. Soms is dat ook terecht. Blijf niet
in kritiek hangen, maar kijk eens met Gods blik naar mensen:
met liefde en bewogenheid. Corrie ten Boom merkte eens op:
‘ Met een krijtje teken ik een cirkel op de grond. Vervolgens kniel ik neer
in die cirkel en bid: Heer, wilt u een opwekking zenden in uw kerk….. en
wilt U maar in deze cirkel beginnen.’
Lees met elkaar Hebreeën 10:24,25.
2. Door zich regelmatig terug te trekken en tijd met God door te
brengen
Lees het volgende citaat: Mattheüs 6:6
Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot
uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene
ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
Lees het volgende citaat: Markus 1: 35 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.

Jezus neemt regelmatig de tijd om zich terug te trekken en tijd met God
door te brengen. Je kringleider heeft naast deze tekst nog vele teksten
waarin wordt genoemd dat Jezus dit deed.
- Tijd met God: hoe doe je dat? Bespreek met elkaar wat jij doet om tijd
met God door te brengen.
- Wat werkt voor jou en wat niet? (Het is goed om elkaar te vertellen hoe
jij dat doet, want geloven doe je niet alleen!)
Hoe blijf ik op de weg?
Hoe blijf je met de auto op de weg? Dat is makkelijk: voldoende brandstof
hebben en sturen.
Voldoende brandstof hebben 
………………….
Sturen

………………….
………………………………

………………….
……………………………..

…………………..
…………………………………

……………………
- Bedenk nog een aantal dingen die ervoor zorgen dat je op de weg
blijft. (Vul het rijtje aan)
- Probeer van al deze dingen nu een ‘geestelijke’ variant te
bedenken.
Eén van de belangrijkste dingen om op de weg te blijven is door gericht te
zijn op de plaats van bestemming. De plaatsen waar Jezus komt tijdens
zijn jaren van wonderen en speeches zijn dan ook niet zomaar gekozen.
Jezus loopt niet zomaar rondjes, maar is op weg naar Zijn doel, naar
Jeruzalem. Lucas geeft dit een heel aantal keer in zijn evangelie aan.
Lees eerst onderstaande vragen en dan deze verzen uit Lukas
(9:31b) Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten
volbrengen.
(9:51) Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden
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weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.
(13:22) Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen,
terwijl hij onderricht gaf
(17:11) Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van
Samaria en Galilea
(18:31) Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar
Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de
Mensenzoon laten ondergaan.
(19:11) Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een
gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het
koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken.
-

Zoek per persoon/tweetal één van de verzen op en kijk naar de
context. Wat gebeurt er in dit hoofdstuk, waarom zou er in dat
hoofdstuk iets staan over Jeruzalem?

-

Waarom gaat JC naar Jeruzalem, wat gaat hij daar doen?
Wat denken de mensen dat Hij daar gaat doen?
Op welke manier blijf jij gefocust op je doel?
Op welke manier is jouw leven een reis?
o Waar ben je naar op weg?
o Waardoor laat je je afleiden van je doel? Waarom?
Afsluiting
Wat heb je geleerd over de kerk deze avond? En wat over tijd met God
hebben? Wat wil je onthouden?
Sluit de avond af in je groep met gebed. Misschien zijn er gebedspunten
of punten die je in wilt brengen.
----Heb je vragen? Iets waar je mee zit? Tob er niet mee rond, maar praat er met
iemand over! Een kringleider wil hier graag met je over praten. Vragen,
opmerkingen suggesties, suggesties, kritiek of complimenten over de Bijbelstudie
kun
je
mailen
naar
bijbelstudies@jvwest.com.
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Per kopje volgt hier wat extra informatie
LET OP! Deze bijsluiter is alleen bestemd voor de kringleider!
De Bijbelstudie bestaat uit 2 delen waarvan het eerste deel weer uit twee delen bestaat. Er komen
een aantal gespreksonderwerpen aan bod, maar dat blijkt vanzelf. Per kopje is er wat extra
informatie en/of toelichting.
Hoe blijf ik gaande?
1. Door wekelijks naar de synagoge te gaan
De eerste vragen over waarom mensen naar de kerk gaan heeft als doel dat je kringleden los komen
en dat ze met hun eigen verhaal en vragen het gesprek ingaan. Vraag dus wel door maar blijf er niet
in hangen. Zijn ze los, dan ga je door naar de volgende vragen (Hoe werd in Jezus’ tijd etc.). Bij de
volgende vragen kom je weer bij jezelf terug en hopelijk ontstaat er dan een gesprek.
Neem daarin bijvoorbeeld dit mee:
- De synagoges waar Jezus kwam waren de plekken waar de schriftgeleerden het voor het zeggen
hadden. Diezelfde schriftgeleerden waar hij het meestal niet mee eens is. Dus te midden van mensen
met waar Hij het niet mee eens was, was Hij elke week (in de synagoge) te vinden, waarom?
- Word er erg veel kritiek in je groepje gegeven, lees dan het citaat van Corrie ten Boom eerst (onder
Efez. 4) en ga dan verder met het gesprek.
- Als er wordt gezegd dat jongeren nog geen verantwoordelijkheid hebben en je wil dit ontkrachten,
zou je kunnen denken aan 1 Tim. 4:12, aan jonge leiders/mensen in de bijbel zoals David, Esther,
Maria, Daniël, iedereen is nodig in het lichaam van Christus (1 Kor. 12:12).
De volgende gedachtegang staat niet in de Bijbelstudie. Als het voor je groepje nuttig is of je vindt
het zelf wel interessant, mag je hem inbrengen maar dat hoeft niet.
- Iemand zei eens: ‘Het gaat niet om onze doelen/redenen om wel/niet naar de kerk te gaan maar
het gaat om de eer van God. (Een keer) Vroeg opstaan is niet erg, want je doet het voor God.
Misschien dat je zelf het meest van opwekkingsliederen houdt maar dat je in de PKN blijft en
psalmen zingt omdat je ervaart dat je daar God en je medemens het meeste kan dienen. God kent
het woord hooploos niet, en werkt ook (misschien wel juist) in de PKN.’ Wat vind je hiervan? Kun je
je verplaatsten in deze persoon?
2. Door zich regelmatig terug te trekken en tijd met God door te brengen
Nog enkele teksten waarin wordt genoemd dat JC zich terugtrekt (zoals naar verwezen in de
Bijbelstudie).
Joh 6:15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden
uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.
Lukas 6:12 Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef
hij tot God bidden. (voordat hij discipelen uitkiest)
Lukas 9:18 Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun
de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’
Matt 14:13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij
alleen kon zijn.
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Markus 1: 35 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.
Markus 6: 46 Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden
Bij de vraag Tijd met God: hoe doe je dat? Let op: Het gaat er hierbij niet om dat mensen zeggen wat
ze graag zouden willen doen maar wat ze echt doen. Het is niet de bedoeling mensen erop te wijzen
dat ze meer bijbel moeten lezen, maar een mogelijkheid om open te zijn hierover, wellicht elkaar te
inspireren en eerlijk te delen wat werkt voor hun of niet.
Trek het ook breder dan alleen stille tijd doen met bijbel en/ of dagboek. Tijd met God kan ook op de
fiets zijn, in de natuur, in een gesprek met een vriend (al dan niet over het geloof). Er staat
bijvoorbeeld ook niet dat Jezus de Thora pakte, maar dat hij de berg opging.
Als kernvraag zou je dus kunnen nemen: Waarvan groeien jouw kringleden en zoeken ze dat ook?
Hoe blijf ik op de weg?
Lees dit van te voren even door zodat je weet wat de bedoeling is.
Ter afsluiting
Kijk zelf even hoelang je aan de verschillende onderdelen tijd wil besteden, waar kan jouw groepje
het meest van leren? Vergeet niet van te voren voor je groepje te bidden, bid eventueel ook voor
ieder lid persoonlijk. Het is goed om je kringleden bij God te brengen en God kan je ook helpen op de
juiste manier naar iemand te kijken.
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