
kom eens kijken
12 Bijbelstudies voor vrouwen



Het is altijd spannend om goed nieuws te mogen delen. Soms
nodigen we onze vrienden uit om eens te komen kijken… naar
een pasgeboren baby, een familielid dat op bezoek is, een nieuwe
woning, of nieuwe bezittingen. Delen brengt vreugde.

In 2012 is het gezamenlijke thema voor de Vrouwenbedieningen
wereldwijd Kom eens kijken… Deze serie van 12 Bijbelstudies
nodigt ons uit om te komen kijken… naar Gods schepping, hoe
Hij voor ons zorgt, zijn gave van Jezus en wat Jezus voor ons
gedaan heeft. Terwijl we samen met deze studie bezig zijn, wor-
den we uitgenodigd om zelf eens te kijken, maar ook om erover
na te denken hoe wij als christelijke vrouwen anderen kunnen
uitnodigen, om eens te ‘komen kijken’. We mogen het goede
nieuws niet voor onszelf houden.

De Bijbelstudie volgt een weg door het Oude en het Nieuwe
Testament, waardoor we uitgenodigd worden om te kijken naar
het verhaal van hoe mensen meer over God hebben geleerd en
over hoe Hij voor mensen zorgt. De verschillende studies hoeven
niet per se in deze volgorde gebruikt te worden - sommige zijn
bijvoorbeeld ook voor de Kerst, Pasen of de oogsttijd geschikt.
Je zult er misschien één per maand willen gebruiken, of de stu-
dies als een wekelijkse serie ergens in de loop van het jaar volgen.
En als er heel veel te bespreken valt, kan het ook zijn dat je meer
dan een week over een bepaalde studie wilt doen,.

De studies volgen een eenvoudig model, dat je in allerlei situaties
kunt gebruiken. Ze zijn gemaakt om flexibel te zijn, zodat je er
materiaal aan kunt toevoegen dat relevant is voor jouw omstan-
digheden.

• Elke studie begint met - Wat de Bijbel vertelt, waardoor je
ontdekt wat de tekst nu eigenlijk precies zegt. Het is belangrijk
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dat je de Bijbel zorgvuldig leest en dat je de stof tot je laat spre-
ken en je door de inhoud van je studie laat leiden.

• De tweede stap - Ons leven/Onze wereld vandaag de dag
kijkt naar vragen als: Wat zegt dit Bijbelgedeelte over jouw leven?
Legt het de nadruk op bepaalde problemen in de samenleving?
Welke uitdagingen zijn er voor de manier waarop je je leven leidt?

• Het derde gedeelte - Discussievragen stelt een aantal vra-
gen. Afhankelijk van waar je de studies gebruikt, kun je ervoor
kiezen om er één of twee uit te zoeken, die het meest toepasselijk
zijn. Het is ook mogelijk om verschillende groepen andere vragen
te laten bespreken, en misschien - als er tijd voor is -  hen te laten
delen in wat er is besproken.

• Sommige van de studies bevatten een laatste stukje, dat een
Bijbelgedeelte of een vers van een lied gebruikt - Om over na te
denken. Misschien wil je dit gebruiken om stille overdenking te
bevorderen, of in kleine groepen te bespreken. Het kan ook als
basis dienen voor je slotgebed - dat moet je zelf beslissen.

We vinden het fijn om ons nieuws met anderen te delen. Dus is
dit een uitnodiging om iets te doen wat we leuk vinden - te ver-
tellen hoe God ons uitgenodigd heeft om eens te ‘komen kijken’
en manieren te zoeken om mee te werken aan zijn opdracht,
door anderen uit te nodigen te delen in wat wij hebben.
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Kom eens kijken
naar de wereld
die God gemaakt heeft
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Bijbellezing – Genesis 1

"En God zag dat het goed was." (vv 10, 12, 18, 21, 25)
"God… zag dat het zeer goed was." (v 31)
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Wat de Bijbel vertelt

Het verhaal van de schepping in Genesis 1 laat duidelijk zien dat God de schep-
per van het heelal, van onze wereld, van levende  wezens, van alle plantenleven
en van de mens is. Als we het verhaal lezen, zien we de wijze waarop God te werk
ging: allereerst het grondleggen van het heelal en dan langzamerhand het omvor-
men van de ‘woeste en doodse’ aarde (v 2) in een wereld met zeeën en land (v 10),
planten en bomen (vv 11, 12), zon, maan en sterren (vv 14-18) en dieren, vogels
en zeedieren (vv 20-22). Ten slotte schiep Hij de mens, mannelijk en vrouwelijk
(vv 26, 27).

Toen Hij zijn schepping bekeek, zag God ‘dat het goed was’ (vv 10, 12, 18, 21,
25) en, ten slotte, ‘zeer goed’ (v 31). Het woordje ‘goed’ heeft in dit verhaal ver-
schillende betekenissen. Het betekent dat de schepping het doel bereikt, waar-
voor ze door God gemaakt is. Als we dit lezen, zien we dat alles in de schepping
aan Gods plan voor het heelal bijdraagt, en zodoende eer brengt aan God. Het
woordje ‘goed’ houdt ook in dat God blij was met zijn schepping, en het extra
woordje ‘zeer’ in v 31 geeft een gevoel van volmaaktheid, een beoordeling over
de hele schepping tezamen. Ten slotte geeft het ook aan dat het mooi is, zoals
God het bedoeld heeft.

De Bijbel vertelt ons dat de mens naar beeld en gelijkenis van God geschapen is
(vv 26, 27). Wij zijn geschapen om het evenbeeld van God te zijn, om zijn liefde en
zijn heiligheid te weerspiegelen in goede en heilige relaties. Deze bevoorrechte
positie van de mens bracht ook een heilige verantwoordelijkheid met zich mee: wij
moeten voor de wereld zorgen, als rentmeesters van God. De Bijbel zegt dat we
het recht kregen om over de andere levende wezens te heersen en om planten te
kweken, die als voedsel dienen. Echter zijn de woorden "breng haar onder je
gezag" (v 28) vaak verkeerd begrepen. De verantwoordelijkheid van een rent-
meester is om ervoor te zorgen, dat iets op verantwoorde wijze wordt gebruikt; dit
geeft ons geen absolute macht om een deel van de wereld te nemen en voor elk
doel te gebruiken, zonder aan het algemeen welzijn van het geheel te denken.

Onze wereld vandaag de dag

Door de geschiedenis heen hebben mensen nagelaten om volgens Gods bedoe-
ling te leven. Alhoewel we naar Gods beeld geschapen zijn, zijn we ook bedorven
door zonde (Genesis 3; Psalm 14:1-3). In Jezus zien we een volmaakte uitdrukking
van de mensheid (Kolossenzen 1:15), en door zijn dood en opstanding, vinden we
de mogelijkheid om te worden zoals God  ons bedoeld heeft (Efeziërs 2:1-10).

Soms zijn we geen goede rentmeesters geweest en hebben we het vertrouwen
misbruikt dat ons met de schepping gegeven is. We hebben soms naar de noden
en verlangens van de mens gekeken en, met de beste bedoelingen, dingen



7

gedaan die Gods schepping beschadigd hebben. Op andere momenten heeft
onze menselijke hebzucht geleid tot de vernieling van delen van de schepping, die
God als ‘goed’ zag. Toch is het onze verantwoordelijkheid om voor de wereld te
zorgen - voor Gods wereld.

Discussievragen

1. Neem een paar minuten om naar de wereld om je heen te kijken. Hoe zou je
die beschrijven? 

2. Nu je de wereld om je heen bekeken heb, zou je hetgeen je ziet als ‘goed’
omschrijven? Wat maakt het goed? Wat is er niet goed aan?

3. In de Bijbel zien we dat alles in de schepping aan Gods plan voor het heelal
bijdraagt en zo  eer brengt aan God. Wat kun jij doen om eer te brengen aan
God?

4. Welke dingen kun je doen om een verantwoordelijke rentmeester van Gods
wereld te zijn?

5. Hoe kun je mensen in de samenleving aanmoedigen om de schepping te
respecteren en naar waarde te schatten?

6. Als alle mensen naar Gods beeld geschapen zijn, hoe zouden we elkaar dan
moeten behandelen?

7. In Romeinen 8:29 zegt de schrijver dat christenen bestemd zijn om "het even-
beeld te worden van zijn Zoon". Denk erover na wat het betekent om zoals
Jezus te worden. Wat moet je doen?

Luitenant-kolonel Karen Shakespeare

Aantekeningen



8

2
Kom eens kijken
naar Gods verlossing
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Bijbellezing – Exodus 14:13-31

"Mozes antwoordde het volk:  Wees niet bang,
wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER
vandaag voor u de overwinning behaalt.'"



Wat de Bijbel vertelt

Na vele jaren van slavernij in Egypte waren de Israëlieten op reis naar het Beloofde
Land. In hun gedachten waren hun problemen voorbij. Misschien dachten ze niet
eens aan de lange reis. Ze waren blij om vrij te zijn. Toen keken ze achteruit en
zagen ze dat het leger van de Farao achter hen aan kwam. Ze keken vooruit en
zagen de Rode Zee voor zich. Voor sommigen leek het dat het einde van het leven
gekomen was, terwijl anderen er spijt van hadden dat ze van hun wrede
Egyptische heersers weggelopen waren. Ze dachten zelfs aan het eten dat ze in
Egypte gegeten hadden, maar ze vergaten de ontberingen, die ze als slaven
moesten ondergaan.

De Israëlieten voelden zich, alsof ze het einde van hun weg naar het Beloofde
Land bereikt hadden. Maar God opende een weg voor de Israëlieten door de
Rode Zee, zodat ze over konden steken. Ze waren verbaasd.

Ons leven vandaag de dag

Er zijn veel van dergelijke situaties in het leven. Soms lijkt er geen uitweg te zijn,
of geen hoop op een oplossing (v 10). De weg vooruit kan nog angstaanjagender
lijken dan de huidige situatie (vv 11, 12).

Maar God kan onze verlossing bewerken. Wij moeten standvastig blijven en erop
vertrouwen dat Hij ons niet in de steek zal laten (vv 13-16).

We moeten onze vrienden die nog steeds in angstaanjagende situaties verkeren,
uitnodigen om eens naar Gods verlossing te ‘komen kijken’. De God die voor de
Israëlieten wonderen verrichtte, is nog steeds in staat om te zorgen voor een veilig
pad door de uitdagingen van het leven.

10



Discussievragen

1. Hoe zou je je gevoeld hebben als je in dezelfde situatie geweest was als de
kinderen van Israel - je ziet achter je dat het leger van Farao je achtervolgt en
voor je de Rode Zee?

2. Ben je situaties in je eigen leven tegengekomen waarin het onmogelijk leek om
vooruit te gaan of terug te keren? Hoe heeft God je geholpen?

3. De Bijbel vertelt ons om "rustig af te wachten" (v 13), en "niets te doen" (v 14).
Wat betekent dit in jouw leven en volgens jouw ervaring?

4. Hoe kan jouw korps (kerk) of gemeenschap mensen die in schijnbaar onmo-
gelijke situaties leven, helpen om erop te vertrouwen dat God tussenbeide zal
komen om het goede te bewerkstelligen?

Om over na te denken

"Staak de strijd, en erken dat ik God ben." (Psalm 46:11)

"Voor God is niets onmogelijk." (Lucas 1:37)

Majoor Juliet Nyakusamwa
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Kom eens kijken
naar de ontzagwekkende
dingen die God in ons
leven doet
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Bijbellezing – Exodus 34: 1-10

"De HEER antwoordde: 'Ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen
van heel je volk zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten als er
onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn, en het hele volk
dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen ik, de HEER,
voor jou zal doen.'"



Wat de Bijbel vertelt

God bevrijdde de Israëlieten van slavernij in Egypte en leidde hen naar het
Beloofde Land. Hij sloot een verbond met hen en beloofde om hun God te zijn,
als zij zijn heilige volk zouden zijn. Via Mozes gaf God hun de Tien Geboden, en
ze gingen er allemaal mee akkoord dat ze zich daaraan zouden houden. Helaas
braken de mensen al spoedig hun belofte en maakten ze een gouden kalf om te
aanbidden. God strafte hen door een plaag te sturen. Maar Hij was ook genadig
en gaf hen een tweede kans.

God vroeg aan Mozes om nog twee stenen platen klaar te maken, zodat de Tien
Geboden opnieuw gegeven konden worden (vv 1-3).

Mozes ontmoette God op de berg Sinaï. Nogmaals liet God zijn karakter aan
Mozes zien (vv 4-7).

Mozes smeekte God om vergeving voor zijn volk en dat God met hen mee zou
gaan (vv 8-9).

God vernieuwde zijn verbond met zijn volk. Hij beloofde om wonderbaarlijke
daden in hun leven te verrichten - wonderen die eerder nog nooit gezien waren.
Andere volken zouden deze zien en zich verbazen.

Ons leven vandaag de dag

Jezus gaf zijn leven voor ons op Golgotha. Als wij Hem als onze Verlosser aan-
vaarden, mogen we ook tot een verbond met God toetreden. Hij belooft ons eeu-
wig leven en bevrijding van zonden.,Hij roept ons ook op om zijn heilige volk te zijn
en Hem te vertrouwen en te gehoorzamen. Maar net als de Israëlieten stellen we
God wel eens teleur en keren we ons van Hem af. We willen niet altijd leven zoals
Hij dat wil. Zelfs onze leiders kunnen ons  - net als Aäron - de verkeerde kant op
sturen. In plaats van God de eerste plaats in ons leven te geven, maken we onze
eigen ‘goden’.

God verlangt ernaar dat we ons bekeren en naar Hem terugkeren. Als we dit
doen, kan God wonderen in ons leven verrichten en kan Hij ons gebruiken om
andere mensen tot Hem te brengen. Vrouwen zijn invloedrijke mensen. In onze
gezinnen, op onze werkplaatsen en in onze geloofsgemeenschappen kunnen we
andere mensen helpen om de ontzagwekkende dingen van God te zien.
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Discussievragen

1. Wat leren we uit dit Bijbelgedeelte over God en wie Hij is? Bespreek:
• zijn daden;
• de woorden die zijn karakter beschrijven.

2. Mozes smeekte God ter wille van zijn volk. Waarom is het belangrijk om voor
onze gezinnen, onze samenleving en ons volk te bidden? Welke problemen en
zorgen moeten we vandaag bij God brengen?

3. Als christelijke vrouwen staan we in een verbond met God. Wat heeft God ons
beloofd? Wat hebben wij Hem beloofd?

4. Denk aan de keren dat je God teleurstelde en je van Hem afkeerde. Waarom
is dit gebeurd? Wie of wat heeft je geholpen om naar God terug te keren?

5. Heeft iemand je wel eens teleurgesteld of in de steek gelaten? Wat zou je
moeten doen als je beseft dat zelfs je leiders je de verkeerde kant op sturen?
Wat kun je leren van de manier waarop God op de zonde van zijn volk reageer-
de?

6. Als mensen naar je leven kijken, weerspiegelt het dan de glorie van God?
Bespreek hoe  we zouden moeten leven zodat mensen zullen zeggen: "Kom
eens kijken naar de ontzagwekkende dingen die God doet." Denk aan:
• ons gezin;
• onze samenleving;
• onze aanbidding;
• onze werkomgeving.

7. Deel persoonlijke ervaringen van de barmhartigheid en genade van God in
jouw leven.

Majoor Brenda Sterling
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Aantekeningen



16

4
Kom eens kijken
naar God die mens
geworden is



17

Bijbellezing – Lucas 2:4-18, Matteüs 2: 1-11

"Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was
gezegd." (Lucas 2:17)

"Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder.
Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun
kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en
wierook en mirre." (Matteüs 2:11)



Wat de Bijbel vertelt

De geboorte van Jezus betekende de komst van de lang verwachte Messias,
degene Die Gods verlossing voor het Joodse volk zou brengen. Iedereen zou ver-
wachten, dat de religieuze leiders en de koninklijke familie de eersten zouden zijn
om de baby te bezoeken en hun trouwe ondersteuning toe te zeggen. Maar dit
was niet het geval.

De eerste bezoekers waren herders, gewone werklieden, die door hun levensstijl
aan de zelfkant van de maatschappij leefden. Ze waren mensen die soms als onrein
beschouwd werden, omdat ze de kans niet hadden om regelmatig te bidden. Toch
brachten de engelen hun een boodschap van God, waarin de arme herders uitge-
nodigd werden om naar de baby, die God in menselijk vlees was, te ’komen kijken’.
Ze stelden geen vragen, discussieerden niet en treuzelden niet. Ze gingen op zoek
naar het kindje, ze getuigden voor hun buren en de mensen waren verbaasd.

Uit een ander werelddeel werden de rijke wijze mannen met een totaal andere
maatschappelijke positie, die niet eens Joods waren, uitgenodigd om te ‘komen
kijken’, terwijl ze over de betekenis van een speciale ster aan het nadenken waren.
Ze gingen naar de plaats waar ze verwachtten dat de pasgeboren koning zou zijn
en beseften dat Hij er niet was. Maar toen ze de Koning op een onverwachte
plaats aantroffen, boden ze Hem hun geschenken aan. Goud voor een koning.
Wierook voor een priester. En mirre voor een begrafenis. Elk geschenk zou een
eigen betekenis in het leven van Jezus hebben. Voor Hem die zowel koning als
priester was, en die voor zijn volk zou sterven. Allemaal waren het kostbare
geschenken, het beste dat de gever kon aanbieden.

Onze wereld vandaag de dag

Mensen vinden het leuk om de geboorte van een kind te vieren. Ze bezoeken het gezin
en brengen geschenken mee die de ouders kunnen helpen om voor het kindje te zor-
gen. Vaak is een kindje de gelegenheid tot een viering in de hele gemeenschap.

Toen de herders het kindje Jezus bezochten, waren ze verbaasd. Ze hielden het goede
nieuws niet voor zichzelf, maar nodigden andere mensen ook uit om te ‘komen kijken’.
Later, boden de wijzen Hem de beste geschenken aan die ze konden geven.

Het verhaal vertelt ons dat toen God Jezus stuurde, Hij Hem niet voor één bepaal-
de groep mensen of voor één volk stuurde maar voor iedereen. Zowel de arme
Joodse herders als de rijke niet-joodse wijzen werden uitgenodigd.
Dus zien we aan het begin van Jezus’ leven op aarde dat God geen onderscheid
tussen mensen maakt naar stand, ras of religie. Hij nodigt zowel rijken als armen,
Joden als niet-joden uit naar de plaats waar God te zien is.
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Aan het einde van Jezus’ leven op aarde, lezen we dat zijn discipelen de opdracht
kregen: "Maak alle volken tot mijn leerlingen". Dit laat ons nogmaals zien dat er
een plaats voor iedereen is in het Koninkrijk van God (Matteüs 26:16-20). Deze
verhalen herinneren ons eraan, dat iedereen tot God mag komen, dus moeten we
ruimte voor hen in onze gemeenschap scheppen (Galaten 3:28).

Discussievragen

1. Hoe voel je je als je over de komst van een kindje hoort? Hoe vier je dat?
Welke geschenken bied je aan?

2. De herders zagen engelen, boodschappers van God. De wijzen volgden een
ster. Elk van hen werd uitgenodigd om te ‘komen kijken’ naar Jezus - God die
mens werd.

• Welke dingen in onze wereld nodigen ons uit om naar Jezus te ‘kijken’?
• Zijn dit altijd de dingen die we  zouden verwachten?

3. Zijn we altijd gehoorzaam aan de uitnodigingen van God om te ‘komen kij-
ken’? Als we dat niet zijn, wat zijn dan de redenen?

4. Elk van ons is geroepen om te ‘komen kijken’ naar Jezus. Voor ons is Hij zowel
het kindje dat God is, als de Verlosser die gekruisigd is. Wat is het beste
geschenk, dat we Hem kunnen brengen?

5. Als we ons verhaal over het ‘kijken’ naar Jezus vertellen, hoe reageren men-
sen dan?

6. Het geboorteverhaal van Jezus laat zien dat Hij voor alle mensen kwam.
• Welke dingen kunnen we doen om mensen in ons dorp of stad uit te nodigen

om te ‘komen kijken’?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat we iedereen erbij betrekken?

Om over na te denken
Zo 't ganse aardrijk 't mijne waar', -
dat zou een gift zijn veel te klein! -
Voor zijne liefde, wonderbaar, -
wil 'k eeuwig, gans de Zijne zijn!

Isaac Watts 

Luitenant-kolonel Karen Shakespeare
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Kom eens kijken
naar wie de Zoon
van God is
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Bijbellezing – Johannes 1:19-36 
"Daar is het lam van God." (Johannes 1:29)
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Wat de Bijbel vertelt

Als we Johannes 1 lezen, leren we over de taak van Johannes de Doper, zijn
persoonlijkheid en karakter. We zien dat hij zich volkomen bewust was van zijn
functie en zijn roeping. Hij toonde kracht, moed en nederigheid. Over zijn functie
zei hij: "Ik ben de stem die roept in de woestijn…" (v 23)

Zijn taak was om de weg voor de verwachte Messias te banen, als vervulling van
een profetie uit het Oude Testament (Jesaja 40:3). De Doper bereidde op verschil-
lende manieren de weg voor de Zoon van God, maar het belangrijkste deel van
zijn werk vinden we in Johannes hoofdstuk 1 terug. Hij gaf moedig getuigenis en
wees op Jezus en nooit op zichzelf. Geen ambitie of zelfzucht. Hij getuigde van
wat hij gezien en gehoord had. Hij was ervan overtuigd, dat Jezus van Nazareth
de beloofde Messias was, en hij kende het doel van zijn komst (v 29).

Johannes gaf zijn getuigenis en vertelde hoe de Geest op Jezus neerdaalde, toen
Hij gedoopt werd. De doop van Jezus is in alle Evangeliën beschreven (Matteüs
3:13-17; Marcus 1:9-11; Lucas 3:21-22). Ze vertellen allemaal hoe de Geest van
God als een duif neerdaalde en een stem uit de Hemel bevestigde, dat Jezus de
geliefde Zoon was.

Ons leven vandaag de dag

Jezus, de Zoon van God, was met de Geest van God vervuld. Hij kende zijn iden-
titeit. Lucas 4:18-19 beschrijft, hoe Jezus zich in de synagoge in zijn woonplaats,
Nazaret, voorstelde. "De Geest van de Heer rust op mij…" (Jesaja 61:1, 2). Jezus
wist dat Hij de vervulling van de profetie van Jesaja was.

Dit vraagt ons om naar ons leven te kijken en om onze identiteit als kinderen Gods
te begrijpen.

1 Johannes 3:1 herinnert ons eraan dat onze identiteit een geschenk van Gods
liefde is, en Romeinen 8:16 laat zien hoe de Geest ons ervan verzekert, dat wij bij
God horen.

Discussievragen

1. Johannes de Doper getuigde van Jezus en liet ons zien wie Hij is. Op welke
manieren kunnen wij getuigen van Jezus?

2. Johannes de Doper getuigde moedig van Jezus. Hoe moedig zijn wij om voor
onze familie en gemeenschap te getuigen?
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3. Als onze identiteit als kinderen Gods vastgesteld is, hoe zouden we ons dan
moeten gedragen? Wat zouden andere mensen daarvan in ons leven kunnen
zien?

4. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat wij als kinderen van God leven? Lees
Efeziërs 1:13, 14.

Om over na te denken
Wat U mij openbaart, is van het groots gewicht.
Mijn wil heb ik voor goed op die van U gericht.
En sindsdien ben ik nooit alleen,
want 'k ga met U door 't leven heen.

Albert Orsborn (Liederen van het Leger des Heils, lied 236, vers 2)

Majoor Magda Iversen

Aantekeningen
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Bijbellezing – Lucas 4:14-30 
"De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden
het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen." 
(Lucas 4:18, 19)
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Wat de Bijbel vertelt

Aan het begin van zijn bediening zette Jezus zijn roeping in de synagoge van
Nazareth uiteen. Hij wist dat Hij de Zoon van God was, met de macht om zonden
te vergeven en verlossing te brengen aan degenen die het nodig hebben. Lucas
4:18, 19 laat zien dat verlossing voor iedereen is, ook voor de mensen die in de
maatschappij niet gewaardeerd worden.

Ons leven vandaag de dag

Jezus kwam om verlossing te brengen aan degenen die in duisternis verkeren.
Hetzelfde geldt voor onze wereld van vandaag de dag.

Zijn verlossing is voor:
• De armen - het evangelie is voor iedereen, in het bijzonder voor degenen die

denken dat ze niets te bieden hebben of die zich hulpeloos en hopeloos voe-
len.

• De gebrokenen - het enige hulpmiddel voor levens die gebroken zijn, is om
verlossing van Jezus te ontvangen. De liefde van Christus omarmt mannen en
vrouwen die gekwetst en gebroken zijn, die genezing van hun ziel nodig heb-
ben. Hij is de Grote Geneesheer.

• Degenen die gebonden zijn - lees over de vrouw in Lucas 13:11-13, hoe
Jezus genadig "haar de handen oplegde en ze meteen rechtop ging staan".

• De blinden - soms genas Jezus mensen die lichamelijk blind waren, maar dit
vers kan ook op de "blindheid" wijzen, die door de zonde komt. Vele mensen
zijn door het kwade in deze wereld verblind. Alleen de Heer Jezus kan blinde
ogen openen (Johannes 8:12).

• De onderdrukten - als mensen door hun omstandigheden of door zonde
onderdrukt zijn, biedt Jezus altijd verlossing aan.

Discussievragen

1. Wie zijn de armen, de gebrokenen, de gebondenen, de blinden en de
onderdrukten in jouw gemeenschap?

2. Wat kun je doen om hen te helpen kijken naar Jezus en de verlossing die
Hij brengt?

3. De Heer Jezus, ook al was Hij de Zoon van God, moest wachten tot de
kracht van de Heilige Geest over Hem kwam, voordat Hij zijn aardse bedie-
ning kon beginnen en volbrengen.

• Hoe kunnen we er zeker van zijn, dat wij voor de werking van de Heilige
Geest in ons leven openstaan?

• Hoe weten we wanneer dit gebeurt?
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4. "Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee
een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem" (1 Petrus 2:21).
Wij zijn geroepen om het voorbeeld van Christus te volgen en het goede
nieuws van verlossing te verkondigen (Lucas 4:18, 19).
Welke uitdagingen brengt dit voor je mee?

5. Bespreek de manieren waarop je anderen kunt vertellen dat ze moeten ’ko-
men kijken’ naar wat Jezus gedaan heeft om verlossing te brengen.

Commissioner Rosemary Makina

Aantekeningen
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7
Kom eens kijken
naar de Messias
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Bijbellezing
"Kom mee, er is iemand die alles van mij weet.
Zou dat niet de Messias zijn?" (Johannes 4:29)
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Wat de Bijbel vertelt

Vanuit Joods perspectief waren er drie redenen waarom deze vrouw aan de zelf-
kant van de maatschappij leefde:

1. Ze was een vrouw. Het was gewoon ongehoord dat een Joodse man met een
vrouw in het openbaar zou spreken. Vele Joodse mannen wilden in het open-
baar niet eens met hun eigen echtgenote praten.

2. Ze was een Samaritaanse. In de tijd van Jezus was er sterke vijandigheid
tussen Joden en Samaritanen.

3. Ze was immoreel. Ze had vijf mannen gehad en de man met wie ze nu samen-
woonde was haar man niet. Vanwege haar reputatie was ze verstoten. Er staat
dat ze rond het middaguur naar de bron toe kwam. Gewoonlijk kwamen vrou-
wen in groepen om water te halen, of vroeger of later op de dag, om de hitte
van de zon te vermijden. Maar de Samaritaanse vrouw kwam midden op de
dag - alleen. Misschien was het vanwege haar publieke schaamte, dat ze zich
van de andere vrouwen isoleerde.

Overal in de Schrift toonde Jezus liefde en respect voor alle vrouwen, ongeacht
hun omstandigheden. Cultuur, leeftijd, sociale klasse en reputatie weerhielden
Jezus er niet van om liefde, zorg en bewogenheid te tonen.
In plaats van erop te wijzen dat haar zondige levensstijl tot de eeuwige dood zou
leiden, koos Jezus ervoor om in een gesprek de nadruk te leggen op het eeuwige
leven. Er was geen veroordeling. Hij bood hoop aan, geen veroordeling. Hij bood
het leven aan in plaats van de dood.

Vroeg Hij de vrouw simpelweg om water omdat Hij dorst had en zij bij de bron
stond? Jezus vertelde over levend water om haar te helpen begrijpen dat het
geschenk van God’s verlossing steeds vrij vloeit, zoals een stroom die niet
opdroogt.

1. Water is noodzakelijk voor het leven; verlossing ook.

2. Water is een geschenk van God; verlossing ook.

3. Water verfrist en verkwikt; verlossing ook.

Geestelijk was ze dorstig. Ze had iets heel hard nodig, maar ze begreep niet wat
ze nodig had. Was het dit levend water? Kon het de diepe dorst van haar ziel per-
manent lessen?
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Blijkbaar geloofde zij dat het kon, want ze liet haar kruik staan en haastte zich
terug naar de stad om de mensen te vertellen dat haar geestelijke blindheid ver-
holpen was en dat ze zien kon. Het was het water van het leven dat nu haar aan-
dacht trok. In plaats van mensen te vermijden, ging ze naar hen op zoek om het
goede nieuws van haar ontmoeting met Jezus te vertellen. Ze kon het levend
water dat in haar opwelde, niet onderdrukken.

Toen ze het levend water geproefd had, was ze niet meer een vrouw op zoek bij
een bron, maar een gezonde vrouw die anderen naar Christus verwees!

Ons leven vandaag de dag

De vrouw bracht haar lege kruik naar de bron om die te laten vullen. Ook bracht
ze haar lege zelf, niet vermoedend dat ook haar leven gevuld zou worden.

Net zoals bij de Samaritaanse vrouw is Jezus bereid om jou te aanvaarden zoals
je bent; waar je je ook bevindt, ook vandaag.

Jezus is in staat om ’levend water’ te geven om onze geestelijke dorst te lessen.

Discussievragen

1. Waarom was het hart van de vrouw zo dor en droog?

2. Wat is het levend water, dat Jezus bood?

3. Net als met de vrouw bij de bron wil Jezus een gesprek met ons hebben.
Hoe doen we dat?

4. Waarnaar dorst jij?

5. Wie bij jou in de stad/het dorp heeft dorst naar het levend water van
Jezus Christus?

6. Wat is jouw verantwoordelijkheid in het delen van dit levend water?

Om over na te denken
"Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden" (Matteüs 5:6).

Commissioner Jolene Hodder
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8
Kom eens kijken naar
Jezus de genezer
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Bijbellezing – Marcus 10:46-52
"Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered'."
(Marcus 10:52)
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Wat de Bijbel vertelt

Geloof is onlosmakelijk verbonden met het leven van een christen. Zonder geloof
is er geen hoop. Bartimeüs had het geloof dat Jezus zijn gezichtsvermogen zou
herstellen. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth aangekomen was, begon hij te
schreeuwen, "Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!" (v 47). Omdat hij
geloof had dat Jezus hem zou genezen, riep hij om hulp. Hij richtte zijn verzoek
aan de juiste persoon.

Toen Bartimeüs om hulp riep, snauwden zijn medeburgers hem toe dat hij zijn
mond moest houden. Maar Bartimeüs zat in een ongunstige situatie. Het was
Bartimeüs die de pijn van zijn blindheid voelde, en niemand anders. Bartimeüs
schreeuwde des te harder en trok de aandacht van Jezus. Toen Jezus hem riep,
zeiden dezelfde mensen die hem een standje hadden gegeven dat hij moed
moest houden: "Sta op! Hij roept u." Toen Bartimeüs bij Jezus kwam, vroeg Jezus
hem wat hij wilde. Bartimeüs kwam direct ter zake. "Rabboeni, ik wil weer zien."
"Ga heen," zei Jezus, "uw geloof heeft u gered" (Marcus 10:52). Meteen kon hij
zien. 

Ons leven vandaag de dag

Jezus houdt van ons en wacht erop dat wij tot Hem om hulp roepen. Jezus weet
wat ons zorgen baart en is bereid om te helpen. Ons geloof is van belang. Hoeveel
keren hebben we de doelen in ons leven niet kunnen bereiken omdat we een
gebrek aan geloof hadden?

Matteüs 14:25-31 vertelt hoe Petrus in het meer begon te zinken omdat hij
twijfelde - hij had een gebrek aan geloof. Maar toen hij zijn geloof weer vond en
Jezus om hulp riep, strekte Hij onmiddellijk zijn hand uit en greep hem vast (v 31).
"Kleingelovige," zei Hij, "waarom heb je getwijfeld?"

Wat we ook aan de Heer vragen, als we geloof hebben, zullen we het ontvangen.
Misschien hebben we problemen in ons leven, en Jezus wacht erop, dat we ons
openstellen en Hem vertellen wat we nodig hebben. Soms kan het advies van
anderen helpen, maar het kan ons ook van Jezus afleiden.

Voor Jezus is niets onmogelijk. Wat voor lasten we ook hebben, we kunnen ze
naar Hem brengen. Hij heeft gezegd: "Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven" (Matteüs 11:28).
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Discussievragen

1. Bartimeüs had er geloof in dat Jezus hem genezen kon, dus was hij vast-
besloten om Jezus om hulp te vragen. Wat voor dingen hadden hem kunnen
verhinderen?

2. Wat voor dingen doen ons eraan twijfelen dat Jezus ons helpen kan?

3. Hoe kunnen we elkaar helpen om sterk in te worden in ons geloof?

4. Mensen probeerden om Bartimeüs het zwijgen op te leggen, zodat hij zijn
problemen niet kon delen.

• Wanneer is het goed om onze problemen voor ons te houden en wanneer
zouden we ze met een vriend moeten delen?

• Waar zoeken wij onze hulp? 
• Hoe bepalen we of het advies dat we krijgen goed is?

5. Hoe kunnen we andere mensen aanmoedigen om te ‘komen kijken’
en om geloof in Jezus de genezer te hebben?

Majoor Juliet Nyakusamwa

Aantekeningen
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9
Kom eens kijken naar
Gods voorzienigheid
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Bijbellezing – Johannes 6:1-15

"Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het
brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zo veel
als ze wilden. Toen iedereen volop had gegeten… vulden ze twaalf
manden met wat overgebleven was." (Johannes 6:11-13)
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Wat de Bijbel vertelt

Jezus geeft meer dan 5.000 mensen te eten. Een grote menigte volgde Jezus
nadat ze gezien hadden hoe Hij wonderen deed en de zieken genas. Jezus had
tijd nodig om met zijn discipelen uit te rusten, dus ging Hij naar de overkant van
het Meer van Tiberias.

De menigte had grote lichamelijke, emotionele en geestelijke nood. Wat ze van
Jezus verlangde, was onderwijs en genezing om hun geestelijke leven te verdie-
pen. Toen Jezus er aan kwam, had een groot aantal mensen zich al verzameld.
Toen Jezus de menigte zag die op Hem wachtte, voelde Hij medelijden met hen,
omdat ze op schapen zonder herder leken (Marcus 6:34).

Meteen vroeg Hij aan Filippus: "Waar kunnen we brood kopen om deze mensen
te eten te geven?" (Johannes 6:5). Jezus wilde dat de mensen te eten zouden krij-
gen, omdat ze honger hadden. De discipelen maakten zich zorgen, omdat ze niet
genoeg geld hadden om ruim 5.000 mensen te eten te geven. Ze wilden zeker
zeggen dat Jezus de menigte naar huis moest sturen, want het was al laat.
Filippus zei: "Zelfs een half jaarloon zou niet voldoende zijn om iedereen een klein
stukje brood te geven!" (v 7). Jezus wist al wat Hij ging doen. Hij stelde zijn disci-
pelen op de proef.

Andreas zag een jongetje met twee visjes en vijf broodjes en vertelde dat aan
Jezus. Het was totaal ontoereikend om de grote menigte te eten te geven.
Iedereen had honger, ook de discipelen, maar Jezus wilde geen chaos, ordeloos-
heid of geduw, dus zei Hij tegen zijn discipelen dat ze de mensen moesten laten
gaan zitten. De discipelen volgden zijn instructies - Hij wilde dat ze geloof en ver-
trouwen in Hem zouden hebben. Jezus sprak een gebed van dankzegging uit en
het eten werd uitgedeeld en alle mensen hadden meer dan genoeg te eten. Wat
er overbleef vulde een aantal manden.

Ons leven vandaag de dag

Soms zijn onze middelen onvoldoende om in de talrijke noden van deze wereld te
voorzien. Er is zoveel lijden, pijn, vervolging, kindermisbruik, mensenhandel, onheil,
ziekte en oorlog. We moeten hetgeen we hebben naar Jezus brengen, opdat Hij
het zegent. Vaak worden we overweldigd door de diepte van onze nood , maar we
moeten ons realiseren dat onze God in staat is om ons van alles te geven; om in
die noden te voorzien. Jezus zoekt mensen die bereid zijn om Hem te geloven en
te vertrouwen, die het weinige dat ze hebben naar Hem willen brengen.

De voorzienigheid van God is groot, want Hij is in staat om ons te geven wat wij
nodig hebben. Het enige dat wij moeten doen, is onze middelen - gaven, talen-
ten, tijd, energie - naar Jezus brengen en Hij zal ze vermenigvuldigen.



Om over na te denken

1. Welke buitengewone gebeurtenissen zijn er in dit hoofdstuk over de ruim
5.000 die te eten kregen?

2. Welke lessen heb je geleerd in je persoonlijke leven over de voorzienigheid
van God?

3. De jongen was bereid om het weinige dat hij had te delen en Jezus kon het
gebruiken om iets groots te doen. Wat zegt dit ons over ons leven?
Bespreek een paar verhalen over hoe God gaven gebruikt die mensen
naar Hem brengen.

4. Praat over de moeilijkheden die mensen in jullie gemeenschap hebben.
Hoe kunnen ze door de voorzienigheid van God geholpen worden?

Commissioner Rosemary Makina
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Aantekeningen
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10
Kom eens kijken
naar deze vrouw
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Bijbellezing – Lucas 7:36-50

"Toen draaide Hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon:
'Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt Me
geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar
tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd.'"
(Lucas 7:44)
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Wat de Bijbel vertelt

Zou dit het verhaal van deze vrouw zijn?

"Jarenlang heb ik mij vies, onzichtbaar en wanhopig gevoeld. Kijk maar, ik was
maar vijf jaar getrouwd toen mijn man stierf en ik achterbleef met onze drie doch-
ters om voor te zorgen. Als er zonen waren geweest, dan was het anders gegaan.
Want dan had zijn broer mij als vrouw genomen. Maar meisjes en vrouwen zijn
gewoon een last, ongewild en verworpen. Ik kon ook niet naar huis gaan, want
mijn vader was pas een jaar daarvoor overleden en mijn moeder woonde nu bij
mijn broer in huis. Waar zouden we moeten wonen? Hoe zouden we te eten krijgen?
Ik was wanhopig.

Op een avond bood iemand me meer dan een dagloon voor een uurtje 'gezel-
schap'. Ik voelde me vies, maar ik had het geld nodig om voor mijn kinderen te
zorgen. Het bericht deed snel de ronde. Steeds meer mannen benaderden me.
Ze stonden laat op de avond of 's nachts bij mij aan de deur, wanneer niemand
hen zou zien.

Mijn dochters en ik overleefden, maar tegelijkertijd ging er iets binnenin mij dood.
Het geroddel volgde er snel op en ik werd verworpen, zelfs door mijn beste vrien-
dinnen. Ik was onrein en onaanraakbaar geworden.

Ik haatte mijn lichaam en mezelf. Met mijn hart en geest bad ik. Met mijn lichaam
overleefde ik alleen maar.

En toen ontmoette ik Jezus op de marktplaats. Hij begroette me met zoveel
warmte en liefde. Hij stond er en keek me recht in de ogen, alsof Hij diep in mijn
gedachten en ziel zag. Gauw richtte ik mijn ogen op de grond, maar zachtjes hief
Hij mijn kin op en zijn ogen keken mij indringend aan.

Ik barstte in tranen uit en vertelde mijn verhaal. En toen zei Hij die wonderbare
woorden, die ik nooit vergeten zal: 'Ik houd van je en Ik vergeef je.'

Die woorden stroomden door mij heen als een warme gloed, genazen mijn gebro-
ken leven, en maakten me weer heel. Hij zag mij, zag mij echt - en toch hield Hij
van mij!

Daarom moest ik Hem die avond opzoeken. Ik moest simpelweg mijn dankbaar-
heid tonen, en liefde vermengde zich met tranen van oprechte berouw. Ik wilde het
nieuwe leven waar Hij het over had. Ik had dat leven nodig, dat Hij kon bieden."
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Ons leven vandaag de dag

De verhalen van vrouwen door de eeuwen heen zijn vaak genegeerd en door de
wereld als onbelangrijk beschouwd. Maar vertel je verhaal aan God. Je zult zien dat
Hij niet alleen om elk detail geeft, maar dat Hij je ook een nieuw leven van vreugde
en vrede wil geven.

Als je je verhaal al gedeeld hebt, neem dan tijd om naar de verhalen van anderen
vrouwen te luisteren.

Om over na te denken

1. Wat was de motivatie van de vrouw om Jezus op te zoeken?

2. Zag Simon de vrouw zoals Jezus haar zag? Geef een toelichting op je
antwoord.

3. Wanneer heb je het gevoel dat je onzichtbaar of genegeerd ben?

4. Wanneer heb je je ooit gebroken gevoeld?

5. Lijkt je liefde voor de Heer meer op die van de zondige vrouw of op die
van Simon? Waarom?

6. Wanneer was de laatste keer dat je goed naar het verhaal van iemand
luisterde? 

7. Hoe kun je vandaag je liefde aan Jezus tonen?

Een gebed om over na te denken

Lieve Heer, als ik vandaag in Uw liefdevolle ogen kijk, geloof ik dat U zich openstelt
en mij vergeving biedt. Ik aanvaard het. Vernieuw mijn geest als ik mij van mijn
zonde afkeer en vlucht naar de veiligheid van Uw omhelzing. Ik zal voor altijd van
U houden, Heer. Amen

Commissioner Jolene Hodder
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11
Kom eens kijken naar
de opgestane Verlosser
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Bijbellezing – Matteüs 28:1-10
"Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. 
Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft." (Matteüs 28:6)



46

Wat de Bijbel vertelt

In dit gedeelte vertelt Matteüs dat Maria uit Magdala en ‘de andere Maria’ de eer-
ste volgelingen van Jezus waren die ontdekten dat Hij was opgestaan uit de dood.
Zij waren ook de eersten die hun opgestane Verlosser aanbaden. ‘De andere
Maria’ was waarschijnlijk de moeder van Jakobus en Jozef. Beide vrouwen waren
toegewijd aan Jezus. Toen de andere discipelen uit angst wegvluchtten, bleven
deze twee vrouwen met andere vrouwen en de discipel Johannes bij het kruis. 

Zodra de sabbat voorbij was, gingen de twee Maria's naar het graf waar het
lichaam van Jezus in was gelegd. Matteüs geeft geen andere reden hiervoor dan
dat ze ‘gingen kijken’. Wilden ze Hem de laatste eer bewijzen? Zijn lichaam bal-
semen? Rouwen? Zich ervan verzekeren dat zijn lichaam veilig weggeborgen
was? Wat de reden ook was, we kunnen er zeker van zijn dat hun liefde voor
Jezus eindeloos was (vs. 1). Markus 16:1, Lukas 24: 1 geven aan dat het om
balsemen ging… MdB

Alleen Matteüs vertelt ons over een hevige aardbeving. Een engel uit de hemel
rolde de steen voor de ingang van het graf weg en ging erop zitten. Hoe krachtig
liet dit zien dat de dood was overwonnen! De bewakers waren zo bang dat ze als
dood neervielen (vs. 2-4).

De engelen zeiden tegen de vrouwen dat ze niet bang hoefden te zijn. Jezus was,
zoals Hij eerder had gezegd, opgestaan uit de dood. Het was dus niet nodig om
zijn lichaam in het graf te zoeken. Maar toch nodigt de engel hen uit: "Kijk maar,
dat is de plaats waar Hij gelegen heeft." Daarna krijgen de twee Maria's de
belangrijke opdracht om de andere discipelen het grote nieuws te vertellen en hen
te vragen naar Galilea te gaan, waar ze Jezus zullen ontmoeten (vs. 5-7).

Kijk maar naar de reactie van de vrouwen. Ze waren ontzet, maar ook opgetogen
toen ze snel weggingen om alles aan de discipelen te vertellen wat ze hadden
gezien en wat hun was verteld (vs. 8). 

Plotseling ontmoetten ze Jezus. Het woord ‘groeten’ betekent  hier: ’zich verheu-
gen’. De vrouwen grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem. Weer wordt hun
gezegd dat ze niet bang hoeven te zijn, maar dat ze de broeders - de andere dis-
cipelen - moeten gaan vertellen dat zij Jezus in Galilea zullen ontmoeten (vs. 9-10).

Ons leven vandaag de dag

Jezus is onze opgestane Verlosser! Hij is niet in het graf gebleven. Hij leeft. We
moeten met Jezus de wereld intrekken en Hem niet verstoppen in onze zalen of
kerken. Als christenen is het onze opdracht om het goede nieuws uit te dragen dat
Jezus leeft en vandaag de dag aan het werk is in de wereld. Net als de twee
Maria's uit het Bijbelgedeelte kunnen we Jezus ontmoeten en Hem als onze vriend
en Verlosser leren kennen. We moeten Jezus, net als hen, niet voor onszelf hou-
den en Hem simpelweg aanbidden. 
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Op de manier waarop we leven of door de woorden die we zeggen, kunnen we
andere mensen uitnodigen om ‘te komen kijken’. 

Discussievragen

1. Maria uit Magdala en ‘de andere Maria’ toonden hun diepe liefde voor Jezus
door bij zonsopgang naar zijn graf te gaan, zodra de sabbat voorbij was. Op
welke manier kunnen vrouwen vandaag de dag hun diepe liefde voor Jezus
tonen?

2. De aardbeving was een krachtig teken dat God aan het werk was. Jezus ver-
brak door zijn opstanding voor eeuwig de kracht van zonde en dood. In welke
situaties ben je je bewust van de opstandingskracht van Jezus?

3. Aan de vrouwen werd verteld dat Jezus was opgestaan, zoals Hij had gezegd.
Waarom denk je dat de volgelingen van Jezus verrast waren door zijn opstan-
ding? Waarom weigerden sommige andere mensen dan te geloven dat Hij
echt was opgestaan?

4. De twee Maria's werden uitgenodigd om te komen kijken: "Kijk maar, dat is de
plaats waar Hij gelegen heeft."

• Waarom was het voor hun belangrijk om in het graf te kijken?
• Hoe kunnen we mensen die we kennen, uitnodigen om ’te komen kijken’?

5. Ook al waren de vrouwen ontzet, toch waren ze opgetogen.
• Wat maakt ons angstig?
• Waarom zouden christenen opgetogen mensen moeten zijn?

6. Als Jezus de vrouwen ontmoet, grijpen ze zijn voeten vast en aanbidden Hem.
Wat is jouw reactie als je Jezus ontmoet?

7. De engel en Jezus gaven beide een opdracht aan de vrouwen. Het was hun
opdracht om het goede nieuws over de opgestane Verlosser door te vertellen.
Ze treuzelden niet, maar gingen snel aan de slag.

• Wie moet jij over Jezus vertellen?
• Treuzel je soms om iets te doen wat God van je vraagt? Waarom?

8. Wat voor verschil maakt de aanwezigheid van de opgestane Verlosser in jouw
leven? Deel dit met de persoon naast je.

Majoor Brenda Sterling
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12
Kom eens kijken …
en ga dan maar vertellen!
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Bijbellezing – Handelingen 9:1-31, Matteüs 28:1-1-7

"Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar
de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer
had gezien, dat Hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus
vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd." 
(Handelingen 9:27)

"En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: 'Hij is opgestaan uit
de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar
Galilea, daar zul je Hem zien'." (Matteüs 28:7)



Wat de Bijbel vertelt

Saulus was een echte tiran geweest! Hij had veel van de eerste christenen vervolgd
en zelfs gedood, maar toen ontmoette hij Jezus en zijn leven werd op zijn kop
gezet! (Handelingen 9:1, 2, 17, 18). Je zou misschien zeggen dat de ervaring op
de weg naar Damascus een radicale manier was om dit teweeg te brengen, maar
het dramatische voorval in het leven van Saulus had grote invloed op het
Koninkrijk van God.

We lezen dat de discipelen begrijpelijk bang en erg voorzichtig waren toen Paulus
zich bij hen aan wilde sluiten (vv 21-26). Maar hij had Jezus gezien en deze ervaring
had hem veranderd, zodat in een korte tijd de uitwerking van deze verandering,
die uiteindelijk in zijn bediening tot uitdrukking kwam, wijd en zijd bekend werd
(v 22).

Ons leven vandaag de dag

Er wordt een waar gebeurd verhaal verteld over een medicijnman (toverdokter) in
Afrika, die jarenlang bij slechte praktijken en bedrog in zijn gemeenschap betrokken
was. Mensen waren bang voor hem. Er werd gezegd dat hij magische machten
bezat. Na een evangelisatiecampagne in zijn dorp, waarbij veel mensen wonder-
baarlijk gered werden, ging hij naar de leiders om hen af te schrikken. In plaats
daarvan had hij een ervaring zoals die van Saulus op de weg naar Damascus en
gaf hij zijn leven aan Jezus!

In het openbaar vernielde hij zijn potten, magische stokken en al zijn tovergereed-
schap. Zijn getuigenis leidde veel mensen tot het Koninkrijk van God. Zijn leven en
voorbeeld werden een uitnodiging om de Heer te leren kennen.

Vandaag de dag zijn er veel dingen in de samenleving die als afgod gezien kunnen
worden: mensenhandel, satanische aanbidding, gokken en pornografie, om er maar
een paar te noemen. Mensen zijn in zonde verstrikt en hebben de kracht van God
in hun leven nodig om bevrijd te worden.

Wij hebben een verantwoordelijkheid. We hebben Jezus gezien, dus moeten we
andere mensen daarvan gaan vertellen. En hen uitnodigen de vreugde en de vrijheid
te ervaren, die ze kunnen ontvangen als ze Hem leren kennen.
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Discussievragen

1. Deel het verhaal van hoe je Jezus ontmoet hebt met de anderen. Het hoeft niet
te zijn zoals de ervaring van Paulus - het gaat om de ontmoeting en niet om
hoe die plaats gevonden heeft.

2. Hoe kunnen wij als vrouwen, kerkleden, geloofsgemeenschap de vrijheid van
Christus laten zien in onze levenswijze?

3. We hebben allemaal afgoden (dingen die ons ervan weerhouden, om voor
Christus te leven). Wat zijn onze afgoden? Hoe kunnen we daarmee omgaan?

• Alleen?
• Als gezin?
• In de kerk?

4. Wat doen we in onze gemeenschappen om mensen over Jezus te gaan
vertellen?

Om te zingen of om over na te denken

Alle andere goden,
Ze zijn het werk van mensen.
U bent de allerhoogste God.
Er is niemand zoals U.

Jehova (U bent de allerhoogste),
Jehova (U bent de allerhoogste God).

Lenny Akpadie

Luitenant-kolonel Wendy Leavey
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