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Een paar woorden ter inleiding 
Voor het seizoen 2018-2019 is als jaarthema gekozen: De Bijbel is dynamiet. 

Dit thema is uitgewerkt in vier deelthema’s, die gedurende een periode in jet seizoen centraal staat: 

• De bijbel is één verhaal    (vanaf 09 september, startzondag) 

• Bijbellezen is Christus verwachten  (vanaf 02 december, advent) 

• Bijbellezen is Gods verbondstrouw proeven (vanaf 27 januari) 

• Bijbellezen is je leven veranderen  (vanaf Pasen, 05 mei) 

 

Elk nieuw deelthema wordt met een dienst op zondag ingeleid. 

In deze gids staat een inleiding op het deelthema.  

Daarnaast is ook een Bijbelleesrooster met korte overdenking bijgevoegd, om ook in de week verder over 

het onderwerp na te denken. 

Verder biedt de gids ook materiaal om het deelthema in de kringen te bespreken. 

Daarbij wordt ook een Bijbelleesrooster gegeven rond het onderwerp van de kringavond.  

 

Per deelthema is materiaal voor twee onderwerpen gemaakt. Die zijn te gebruiken voor twee kringavonden 

(of meer als dat wenselijk is). Of er wordt gekozen voor één van de onderwerpen.  

De tekstgedeelten zijn bedoeld als inleiding en verbinding tussen de Bijbelgedeelten die gelezen worden. 

Verder zijn er een aantal gekleurde blokjes: 

 = ijsbreker, stellingen, vragen voor bespreking bij een Bijbelgedeelte. 

 

= een vraag of stelling, die zijdelings met het onderwerp te maken heeft, maar 

misschien ook een aardig gesprekspunt kan opleveren, of om persoonlijk nog eens over na te denken. 

 

 = achtergrond informatie, die bedoeld is om het onderwerp iets 

meer verdieping te geven, of om een bepaald punt iets verder uit te werken of te verduidelijken. 

 

 = een suggestie om het niet bij lezen en bespreken alleen te 

houden, maar ook iets van wat gezegd is in praktijk te brengen. 

 

Je hoeft niet alle vragen, stellingen en teksten te behandelen. Kies de vragen die voor jullie groep relevant 

zijn. En misschien kiest jullie kring wel een andere benadering. Het is als hulpmiddel bedoeld, als startmotor 

om het gesprek in de kring op gang te brengen. 

 

Veel zegen, veel plezier! 

 

  

Lees 

ACHTERGROND

DOEN! 
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LEESROOSTER BIJ AVOND 1 en 2 

 

AVOND 1: de lijn van het verbond 

1. Genesis 15:1-21 

2. Exodus 6:2-8 

3. Deuteronomium 5:1-6, 32-33 

4. Psalmen 105:1-15 

5. Ezechiël 36:22-28 

6. Hebreeën 8:6-13 

7. Openbaring 21:1-8 

 

AVOND 2: de vrouw en de slang 

1. Genesis 3:1-20 

2. Genesis 4:17-26 

3. Genesis 6:9-18 

4. Exodus 1:8-16 

5. Ester 3:8-15 

6. Matteüs 2:13-18 

7. Handelingen 8:1-3 
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AVOND 1 de lijn van het verbond 
De lijn van het verbond start in het Oude Testament maar het gaat 

door in het Nieuwe Testament. Doel van de avond is om verbindingen 

te leggen tussen Oude en Nieuwe Testament om zo de doorgaande 

lijnen te ontdekken in de Bijbel. Tegelijk willen we ook zo het verhaal 

van ons leven proberen te verbinden met het verhaal van God. 

In Genesis gaan de eerste hoofdstukken over Gods weg met de mens(heid). Maar al met de zondeval keert 

de mens zich van God af. Een nieuwe fase loopt uit op de 

torenbouw van Babel: het ontkennen van God en het 

zoeken van eigen belang en roem. In Gen.12 maakt God 

een start met Abram en zijn nageslacht om een bijzonder 

volk te zijn met een bijzondere roeping. Maar God houdt 

de wereld en de volken in het oog. Hij belooft Abram: in uw 

zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. 

Abram moet met zijn land, zijn clan en zijn familie breken 

en God op zijn beloften geloven. God belooft Abram een groot nageslacht, een grote naam, bemiddeling van 

zegen en bescherming (Gen.12:1-3). In Gen.17:1-21 lezen we hoe God een verbond sluit met Abraham.  

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend 

verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 

Wij zijn niet allemaal nakomelingen van Abraham. Dus strikt genomen hebben we dan ook geen 

deel aan zijn verbond. Wij horen bij wat het Oude Testament ‘de heidenen’ noemt. Mensen die niet tot 

Israël horen. Geldt Gods verbond dan nog voor ons? Of staan wij op een ander spoor in de relatie met God 

door de komst en het werk van Jezus Christus? 

Paulus schrijft aan de Romeinen over Gods verbond met Abraham. Hij schrijft dat God iedereen die gelooft 

in Jezus redt (3:22). En daarbij is geen onderscheid tussen Jood en heiden. Want er is maar één God, van 

Joden en heidenen (vers 29-30). In hoofdstuk 4 voert Paulus dan Abraham op als voorbeeld (vss.1-4): als je 

let op Abraham, dan lees je dat hij op God vertrouwde. Hij was niet zonder zonde. Maar hij bleef vertrouwen 

dat God hem zou zegenen, zelfs toen het onmogelijk leek. God heeft dat vertrouwen aanvaard en het 

Abraham als rechtvaardige daad toegerekend. Hier is geen sprake van een prestatie waarmee Abraham iets 

verdiende. Hij krijgt de rechtvaardigheid uit genade, die wordt hem toegerekend (Gen.15:6). In 4:6-8 gaat 

VERBOND…… 

• Wat roept dit woord bij je op? 

• Vind je dit een belangrijk onderwerp? Waarom wel/niet? 

Wissel kort met elkaar wat gedachten uit. 

Wist je dat de Bijbel in Gewone Taal het 

woord ‘verbond’ niet gebruikt?  

Men vertaalt met ‘afspraken’ of ‘beloften’, 

afhankelijk van de context.  

o Wat vind je van deze weergave? 

A
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Eén verbond… 
God sluit op meerdere keren in de geschiedenis een verbond met mens(en): 

 Abraham (Gen.15/17): Ik zal jouw God zijn, Ik geef nageslacht en land 

 Israël (Ex.19/24): Ik zal jullie God zijn, jullie mijn volk; doe wat Ik zeg 

 David (2Sam.7): een eeuwig koningshuis 

 Het nieuwe verbond (Jer.31): de Geest in het hart 

Toch is niet sprake van losse verbonden die niets met elkaar te maken hebben. Elk verbond heeft een eigen 

functie en betekenis in de weg die God met Zijn volk gaat. Maar ze bouwen op elkaar voort. Ze brengen het 

verbond in een nieuwe fase.  

Het blijft gaan om de ene verbondsrelatie tussen God en zijn volk. 

 

(Gen.17:7 – Ex.6:7 – Deut.26:17-18 – Jer.31:33 – Ezech.36:28 – 2Kor.6:16 – Hebr.8:10 – Openb.21:3) 
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het over David, die wel was besneden en de wet had. Toch krijgen beide genade en rechtvaardiging van God 

uit genade en niet vanwege prestaties. Abraham kreeg de besnijdenis als zegel van geloofsgerechtigheid, 

niet vanwege werken der wet. Abraham is op die manier de vader van de besnedenen en onbesnedenen die 

hem navolgen in het geloof (verzen 9-12), gelovigen uit Joden én gelovigen uit heidenen. Daarom is het heil 

voor joden én heidenen. En zo maakt God zijn beloften waar en zijn plan voor de hele wereld. In de verzen 

13-25 legt Paulus het nog een keer uit. 

Toen Jezus het Pesach vierde (Luk.22:20) … nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor 

jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Jezus verwijst naar een 

profetie van Jeremia: De dag zal komen – spreekt 

de HEER – dat ik met het volk van Israël en het 

volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander 

verbond …… (Jer. 31:31-34). 

Jezus’ bloedstorting markeert het nieuwe begin. 

Jezus’ zelfovergave betekent een nieuwe zegen.  

In het oude verbond werkte God vanaf buiten: de 

wet stond op stenen tafels. In het nieuwe verbond 

wil God van binnenuit werken: de Geest legt de 

wet in ons hart, we gaan zelf willen wat God wil. 

Dit nieuwe verbond is geen ander verbond. Het is een nieuwe fase. Het verbond verdiept en verbreedt zich.  

  D
O

E
N

! 

• Hoe kijk je naar dit nieuwe verbond? Wat betekent dit voor je leven met God? 

• Spelen Gods beloften een rol in je leven met Hem? Is die belofte actueel in jouw leven 

aanwezig? Gebruik je die in je relatie met God?  

• Wat betekent dit nieuwe verbond voor je leven met anderen?  

Bijvoorbeeld ten aanzien van het opleggen van regels aan elkaar (je mag niet…, je hoort…)? 

Is dit eigenlijk niet leven vanuit het oude verbond? 

• Herken je de kracht van de Geest in je leven, die de wet in je hart legt? Hoe ervaar je dat? 

En als je dit niet herkent, wat zou dan een eerste stap in de goede richting kunnen zijn? 

Kunnen we elkaar daarin helpen? 

• Zou het goed idee zijn om een vorm te vinden om verbondsherstel een plekje te geven in de 

gemeente, als iemand zich bekeerd en weer bij God en zijn gemeente wil horen? 

Is overdopen een optie? Waarom wel/niet? Is er een andere (rituele) vorm te bedenken? 

Lees Rom.4:1-25 

• Is de lijn van Paulus’ betoog helder? Bespreek deze kort met elkaar. 

• Zie je in de verhaallijn van het verbond het ‘zandlopermodel’ terug, met Jezus centraal? 

• Kun je jouw leven verbinden met het grote verhaal van Gods verbond? Ben je daar deel 

van? Of begint je geloof bij Jezus en verdwijnt het Oude Testament buiten beeld? 

• Voel jij je kind van Abraham? Ervaar je dat zo? Of zegt het je niets?  

• Wat betekent het voor jou dat je rechtvaardig wordt gerekend door God? 

• Voel je verbondenheid met Gods volk (Israël of de gemeente)? Ben je daar deel van?  

• Stelling: Als je gelooft in God krijg je er per definitie een gemeente/volk van God bij. 

Met Pinksteren vierden de Joden dat God de 

wet had gegeven op de Sinaï. 

o Kun je dit verbinden met de 

uitstorting van de Heilige Geest en 

het nieuwe verbond? 

o Kun je dit ook verbinden met wat 

Petrus zegt (Hand.2:38-39)? 

We horen bij elkaar, we zijn volk van Gods verbond. 

Welke concrete actie kun je ondernemen om geregeld 

met de Heer en zijn volgelingen om te gaan? Hoe kun je 

elkaar stimuleren om dicht bij Hem en bij elkaar te 

blijven?  

Maak een concrete afspraak met elkaar om in 

kringverband en binnen de gemeente daar vorm aan te 

geven. 
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AVOND 2 de vrouw en de slang 
In de Bijbel is ook een tweede lijn zichtbaar: de strijd tussen (het 

zaad van) de vrouw en (het zaad van) de slang. Het is de bedoeling 

van deze avond om over deze lijn na te denken en er met elkaar 

over te spreken, hoe dat ook in het eigen dagelijks leven een 

realiteit is. 

 

De Openbaringen van Johannes, het laatste Bijbelboek, worden 

vaak als lastig ervaren. De vreemde gezichten en visioenen die 

worden beschreven worden op talrijke manieren uitgelegd. Er staat 

heel veel symboliek beschreven: getallen, dieren, beelden. Om dat 

te duiden is het in elk geval belangrijk om het Oude Testament goed 

te kennen. Veel beelden berusten op wat in het Oude Testament al 

is beschreven. In Openbaringen wordt meermalen een 

samenvatting gegeven van de geschiedenis van de wereld.  

In dit visioen wordt aangesloten bij de geschiedenis uit Genesis 3, het bekende verhaal van de zondeval van 

de mens. Daar lezen we over het mensenpaar Adam en Eva, zeer goed geschapen door God. Zij kiezen 

ervoor eigen beslissingen te nemen en 

niet te luisteren naar God. Ze keren zich 

af van God. Daarmee komen alle relaties 

onder beslag van de zonde. Relaties 

tussen de mensen gaan stuk, de relatie 

met God is verbroken, de zorg voor de 

schepping wordt gebrekkig. In alles is de 

mens vanaf dan op zichzelf gericht, de 

verbondenheid met de A/ander is weg. 

En dat is precies waar de satan op uit is.  

Maar God berust niet in het verbreken van deze relatie door de mens. God blijft trouw en werkt door de 

ontrouw van mensen heen. Hij zorgt voor een scheiding tussen slang en vrouw (Gen.3:15): 

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, 

zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ 

Er is vanaf dan een scheidslijn zichtbaar tussen mensen. Er zijn mensen die behoren tot het nageslacht van 

de vrouw en mensen die horen tot het nageslacht van de slang. Vanaf dan is ook een strijd gaande tussen de 

Wist je dat door de Rooms-Katholieke kerk in de 

vrouw Maria wordt gezien? 

o Hoe zie jij dat, hoe verklaar jij het beeld? 

Wist je dat sommigen in het kind de gemeente zien, 

het lichaam van Christus? 

o Hoe zie jij dat, hoe verklaar jij het beeld? 

 

Lees Openb.12:1-12 

• Welke verwijzingen naar het Oude Testament wordt gebruikt in de beelden en in 

de teksten?  

• Welke heilsfeiten komen in dit visioen in één beweging naar voren? 

• Zie je het zandlopermodel terug in deze tekst? 

• Speelt de moederbelofte een rol in je leven? Hoe ervaar je dat? 

Lees Gen.4:17-26 

• Zie je de lijn van de nageslachten van vrouw en slang? Wat is karakteristiek voor 

beide lijnen? Kun je meer voorbeelden geven van de strijd tussen beiden in de Bijbel? 

• Zie je die strijd tussen vrouw en slang ook in onze tijd en samenleving? Kun je 

karakteristieken aanwijzen van vrouwenzaad en slangenzaad in onze tijd?  

• Ken je de strijd tegen de slang ook in je eigen leven? Hoe herken je zijn aanvallen? 
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vrouw en de slang en hun nageslachten. De vijandschap krijgt vorm in allerlei vervolging en verleiding. Dat is 

zichtbaar in het Oude Testament en gaat door in het Nieuwe Testament. Openb. 12 tekent die strijd. 

De slang wordt uit de hemel gegooid en gaat achter de vrouw aan. De vrouw krijgt twee adelaarsvleugels en 

vliegt naar de woestijn om daar te verblijven (vgl. Ex.19:4). De vrouw verblijft in de woestijn. Blijkbaar is dat 

de plaats waar de kerk verblijft sinds Jezus naar de hemel is gegaan. 

Het verblijf van de vrouw in de woestijn draagt verschillende aspecten in zich: 

 Lijden: Voor een beperkte tijd (1260 dagen) zal de 

kerk te lijden hebben. 

 Afzondering: Als de kerk trouw is, zal ze zich 

afzonderen van de wereld.  

 Verzorging: De woestijn was de plaats waar God 

zelf voor zijn volk zorgde (manna, water uit de rots). 

 Zicht op het beloofde land: Na de woestijn komt het 

beloofde land.  

  

D
O

E
N

! 
A
C
H
TE

R
G
R
O
N
D

De woestijn 
Wij denken bij "woestijn" vaak denken aan een landschap zoals de Sahara. Toch is dat rond het land Israël niet 

het geval. Het kan bergachtig zijn of juist veel vlakker. Er kunnen struiken en planten groeien, zeker in de 

winter en het voorjaar zijn die gebieden geschikt om er met de kudden te verblijven. Nomaden trekken dan ook 

met hun kudden door deze gebieden (vgl. Israël 40 jaar lang; David hoedt de schapen in de woestijn). Andere 

gebieden zijn te dor en droog daarvoor (rond de Dode Zee bijv.). Woestijn is vaak het gebied dat ligt naast het 

gecultiveerde deel van het land, waar de dorpen en steden zijn. Het is misschien logischer om "wildernis", of 

"desolaat gebied" te zeggen. Een gebied waar men niet woont, maar wel met de kudden kan leven. 

De woestijn stond bekend als een onvruchtbaar en gevaarlijk gebied, en als een plek van honger, dorst en wilde 

dieren. Maar in de Bijbel is het ook een plek waar God zijn kracht en zorg en trouw laat zien. 

Israël trekt 40 jaar door de woestijn na hun bevrijding uit Egypte. Ze zijn op weg naar het land Kanaän. 

Regelmatig klagen ze over het gebrek aan voedsel en drinken. Ook doen ze een aantal grote zonden, zoals de 

aanbidding van het gouden kalf, afgoderij in de vlakte van Moab, opstand en ongeloof tegenover Mozes en God.  

God geeft er ook zijn wetten en sluit hij een verbond met hen. In sommige profetische boeken wordt de tijd in 

de woestijn gezien als het begin van de liefdesrelatie tussen God en zijn volk.  

• De kerk moet zich afzonderen van de wereld. Maar we zijn ook in de wereld. Hoe 

moet de afzondering tot uitdrukking komen? Waarin laten we dat als kerk zien? Is dat 

voldoende of niet? 

• Hoe ervaar jij het leven in de woestijn? Of hebben we als kerk gekozen voor een 

comfortabel verblijf in een luxe oase, waarin we zelf het nodige kunnen vinden? 

• In 1Kor.10:1-13 staat dat de woestijntijd van Israël voorbeeld is voor ons. Hoe kun je dat 

kwaad vertalen naar onze tijd (afgoden, ontucht, Christus tarten, in opstand komen)? 

Welk kwaad is een reële bedreiging voor ons? Of voor jou persoonlijk? 

• In Deut.8 zegt God dat de woestijntijd een proefperiode was. Kun je dat ook 

verbinden met 1Kor.10? Ervaar je het verblijf  in de woestijn ook zo? 

In Hos.2:16 is de woestijn een strafplaats 

waar het weer goed komt tussen God en 

zijn volk.  

o Mag je dat verbinden met Op. 12?  

o Ervaar je de woestijn soms ook zo? 

Veel broers en zussen in deze wereld lijden 

onder vervolging. Wat doe jij? 

✓ Bid voor ze! https://www.opendoors.nl/bid 

geeft je veel ideeën. 

✓ Bemoedig hen door te schrijven! 

https://www.opendoors.nl/schrijfacties  

✓ Ga naar de Open Doors-dag 2018, za 20 

oktober - Jaarbeurs in Utrecht. 
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LEESROOSTER BIJ AVOND 3 en 4 

 

AVOND 3: Johannes de Doper 

1. Maleachi 3:20-24 

2. Lucas 1:8-17 

3. Lucas 1:39-45 

4. Lucas 1:57-66 

5. Lucas 1:67-80 

6. Lucas 3:7-16 

7. Lucas 7:24-30 

 

AVOND 4: wees waakzaam 

1. Daniël 9:1-10 

2. Lucas 2:25-35 

3. 2 Timoteüs 3:1-17 

4. 2 Tessalonicenzen 2:1-12 

5. Marcus 13:33-37 

6. Lucas 21:33-36 

7. Openbaring 3:1-6 

 

  

Lees de bijbel niet 

als notaris maar als 

erfgenaam 

Visjeposters.nl 
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AVOND 3 Johannes de Doper 
Bijbellezen is Christus ontmoeten. Het gaat in de Bijbel om Hem. We lezen de 

Bijbel ook in de verwachting van zijn wederkomst. Het is de bedoeling van 

deze avond om aan de hand van Johannes de Doper proberen te achterhalen 

hoe dat in ons eigen dagelijks leven een realiteit is. 

 

Tussen Oude en Nieuwe Testament ligt een periode van 400 jaar. De 

geschiedenis van Israël eindigt in het Oude Testament met de herbouw van de tempel onder Nehemia en 

Ezra. En met het optreden van enkele profeten in die periode: Haggai, Zacharia en Maleachi. 

Het lijkt een hoopvol einde na de ballingschap: terugkeer naar het beloofde land en herbouw van 

de tempel. Maar de herbouw verloopt traag en moeizaam. En de vrede en rust komt niet echt. Het is een 

wat triest einde van het Oude Testament. Ook in de daaropvolgende periode is het volk geen rust gegund. 

Verschillende dictators en machthebbers heersen in Israël en drukken heidense praktijken er met geweld 

doorheen. Waar is God? Waar blijft de vervulling van de profetieën? Waar blijft het beloofde herstel, de 

redding en de vrede? Waar blijft de Messias? 

Johannes’ geboorte was speciaal. Een engel kondigde het aan (Luk.1:13-17). Zijn ouders waren op leeftijd. 

Zacharias was een periode met stomheid geslagen. Maar toen Johannes geboren was, sloeg de stomheid om 

in een profetie (Luk.1:67-79). Johannes ging in de woestijn wonen, heel eenvoudig. Hij at sprinkhanen en 

wilde honing. De engel had gezegd dat hij geen wijn en andere gegiste drank zou drinken. Hij droeg een 

mantel van kameelhaar met een leren gordel. Als God hem roept, 

gaat Johannes preken en dopen. Hij wordt bekend en populair bij 

het volk. Johannes is fel tegen farizeeën en sadduceeën: 

Addergebroed! Herodes werd aangesproken op overspel. 

Johannes predikt: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de 

hemel is nabij!’  

Wist je dat Zacharias en Elizabeth 

vrome en gelovige mensen waren, 

die zich strikt aan alle geboden en 

wetten van de Heer hielden 

(Luk.1:6)?  

o Leefden ze in verwachting van 

de Messias, denk je?  

o Wat vind je dan van de reactie 

van Zacharias op de engel?  

• Hoe voelt voor jou de periode waarin we nu leven? Heb jij ook het idee dat er momenteel 

een periode van radiostilte heerst? 

• Leeft in jou het verlangen naar de komst van Jezus? Neem een paar minuten de stilte om na 

te denken over het moment dat Jezus zal verschijnen… Welke woorden, beelden, gevoelens 

komen bij je op? Deel deze met elkaar. 

A
C
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De intertestamentaire periode… 
Israël stond van ongeveer 532 tot 332 v. Chr. onder het gezag van het Perzische Rijk. De Perzen stonden 

toe, dat de Joden hun tempel herbouwden om God daar te aanbidden. Alexander de Grote versloeg Perzië. 

De Joden hielden godsdienstvrijheden, maar de Griekse leefstijl werd sterk gestimuleerd.  

Een latere koning Antiochus IV Epiphanes ging nog veel verder. Rond 167 v. Chr. ontwijdde hij de tempel 

met onreine dieren en een heidens altaar. De Makkabeeën kwamen in verzet en reinigden de tempel. Een 

periode van oorlog, geweld en onderlinge strijd volgde. Rond 63 v. Chr. kwam heel Judea onder het gezag 

van Rome. De Romeinse, Griekse en Hebreeuwse culturen smolten samen. 

Tijdens de Griekse en Romeinse bezettingen ontstonden twee belangrijke bewegingen. De Farizeeën waren 

hoofdzakelijk leken. Ze waren scherpzinnige interpreten van de wet en hielden zich hier behoorlijk streng 

aan. Ze hadden ook specifieke tradities en voegden mondelinge tradities toe aan de Wet van Mozes. De 

Sadduceeën vertegenwoordigden de aristocraten en de rijken. Zij oefenden hun macht uit via het 

Sanhedrin. Ze volgden de wet van Mozes, maar niet de tradities van de Farizeeën. Zij geloofden niet in 

engelen of een opstanding van de doden. 
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Mensen laten zich dopen, terwijl ze hun zonden belijden. Johannes bereidt zo het volk voor om Christus te 

ontmoeten. 

 

Johannes zegt dat Jezus groter moet worden en hij kleiner. Johannes begint groots met massa’s mensen die 

naar hem komen luisteren, discipelen die hem volgen. Maar er komt 

een verschuiving. Steeds meer schuift de aandacht naar Jezus. 

Johannes moedigt leerlingen aan Jezus te volgen. Jezus wordt door 

Johannes aangewezen als het lam Gods, dat de zonde van de wereld 

wegneemt. Door steeds van zich af te wijzen zorgt Johannes ervoor dat 

uiteindelijk alle licht op Jezus valt, op zijn woorden en daden. Hij prijst 

zichzelf uit de markt. En uiteindelijk komen mensen ook tot de 

erkenning dat wat Johannes gezegd heeft over Jezus echt waar is (Joh.10:40-41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lees Matt.3:1-12 

• Ben jij wel eens geconfronteerd met zonden en verkeerde keuzes? Hoe voelde dat?  

• Johannes bereidt het volk voor om Christus te ontmoeten. Doen wij dat ook voor elkaar? 

Vind je dat we elkaar genoeg terecht wijzen? 

• Kom tot inkeer, dat is: ga anders denken. Het gaat om een totale verandering van hoe je in 

het leven staat. Het betekent dat misschien wel je hele leven op de kop gaat. Ken je dat? 

Op welk punt wil God dat jij anders gaat denken? 

• Johannes kondigt de komst van de Messias aan. En koppelt er ook oordeel aan. Wat vind je 

van deze boodschap? Kijk jij zo ook naar Jezus? 

Lees Joh.1:19-39 

• Johannes wijst Jezus aan als het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Welk 

beeld riep dat op bij de mensen in die tijd? Wat roept het beeld van het lam bij jou aan 

gedachten en gevoelens op? 

• Het is voor twee leerlingen reden om Jezus te gaan volgen. Kun je dat begrijpen? Klopt het 

met het idee van een Messias die van de Romeinen komt bevrijden? 

• Wie het lam van God volgt, gaat een nieuwe lente (het koninkrijk van God) ervaren. Hoe ziet 

dat eruit?  

• Hoe kunnen we anderen helpen om Christus te ontmoeten? Wat kunnen we daarvoor van 

Johannes leren? 

Het geloof dat Gods koninkrijk komt,  

stempelt je leven. 

Immers, wat je verwacht voor  

de toekomst is van beslissende  

betekenis voor wat je doet in het heden. 

D
O

E
N
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Advent, een periode van 

verwachten. Advent begint op 

zondag 2 december. 

✓ Zoek met elkaar 24 teksten 

die gaan over uitzien naar en 

verwachten van de komst van 

de Jezus. 

✓ Zoek een vrijwilliger die 

dagelijks een tekst via de 

groepsapp wil doorsturen. 

✓ Gebruik de dagtekst om stil te 

staan bij de (weder)komst van 

Jezus. 

Zie, Ik kom 

spoedig 
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AVOND 4 wees waakzaam 
Bijbellezen is Christus ontmoeten. Het gaat in de Bijbel om Hem. We lezen de 

Bijbel ook in de verwachting van zijn wederkomst. Jezus waarschuwt om 

waakzaam te zijn. Het is de bedoeling van deze avond om proberen te achterhalen 

hoe dat in ons eigen dagelijks leven een realiteit is. 

De discipelen geloofden dat Jezus de Messias is en ze verwachtten dat Hij als 

Koning zijn vrederijk zou vestigen (Matt.24:3; Hand.1:6). Maar Jezus stelt duidelijk dat er eerst een periode 

komt waarin het evangelie de wereld in moet gaan. Daarna zal het vrederijk definitief in volle 

glorie gevestigd worden (Hand.1:7-8). 

In Matt. 24 spreekt Jezus met zijn discipelen over wat komen gaat. Hij is uit de tempel weggegaan. De 

spanning neemt toe. Je voelt hoe de confrontatie met de religieuze leiders tot een climax komt. De 

discipelen verwachten nog steeds dat Jezus als de Messias de troon van zijn vader David zal bestijgen. Het 

Hosanna heeft geklonken bij de intocht in Jeruzalem. Jakobus en 

Johannes vragen om de plaatsen links en rechts van Jezus als Hij 

in zijn glorie plaatsneemt. De discipelen kijken naar de tempel 

als centrale plaats. Ze vragen Hem naar het teken van zijn komst. 

Maar Jezus draait de aandacht weg van de tempel. Die zal tot op 

de fundamenten worden afgebroken. Geen steen op de andere. 

Jezus spreekt over allerlei tekenen: oorlogen, dreigingen, 

hongersnood, aardbevingen. Maar dat is een begin, niet het 

finalestuk. Waar de discipelen op moeten letten is hun eigen 

situatie: vervolging, onderdrukking, misleidingen, afval, 

wetteloosheid. Dat is een duidelijk teken van Christus’ komst. Ze zullen het kruis moeten dragen, achter 

Christus aan. Het komt aan op volharding. Het verrassende, waar ze op moeten letten is dat Gods werk 

ondanks dat alles doorgaat in de wereld. De verspreiding van het evangelie door de wereld is een teken van 

de komst van Jezus. 

 

Wist je dat Jezus met ‘tekenen 

der tijden’ niet spreekt over zijn 

wederkomst? Het komt alleen 

voor in Matt.16:3. 

o Wat wordt er in deze tekst 

mee bedoeld? Kun je het 

betrekken op de eindtijd? 

A
C
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De messiaanse verwachting 
In de intertestamentaire periode leefde men in verwachting van de Messias. De profetieën van het Oude 

Testament spreken van de Zoon van David, die als Koning in Jeruzalem zal regeren. En ook in apocriefe 

literatuur, zoals de ‘Psalmen van Salomo’ wordt de Messias de Zoon van David genoemd en heeft zijn 

optreden voornamelijk een politiek karakter: hij zal het koningschap over Israël op zich nemen, alle 

onrecht, zonde en boosheid uit hun midden verwijderen, Jeruzalem reinigen van heidenen en heidense 

overheersing en alle volkeren zullen bevend voor Hem staan. 

Voor de joden was de tempel in Jeruzalem Gods uitverkoren plaats, waar Hij Zijn naam wilde 'vestigen'. 

Volgens hun opvatting kon de tempel niet worden verwoest, zolang God daar woonde. Een aanval van 

mensen op de tempel was een aanval op God Zelf, waarop Hij zou moeten reageren en wat Hij niet zou 

toestaan. Het is dan ook voor de discipelen nauwelijks te vatten als Jezus zijn uitspraak over de 

vernietiging van de tempel doet (Matt.24:1;Mark.13:2). De tempel is de plaats waar de Messias zijn troon 

zal vestigen. Daar zal Hij komen om als Koning te regeren. 

De joden kenden in hun eindtijdverwachting een periode van ‘messiaanse weeën’. In het jodendom wordt 

deze uitdrukking dikwijls gebruikt voor tijden van benauwdheid die onmiddellijk voorafgaan aan de komst 

van de Messias. Jezus’ gebruik van weeën in Matt.24:8 heeft daarmee te maken. 

Wat zou je doen als je wist dat Jezus morgen terugkomt? 

Houd je rekening met de wederkomst van Jezus? Verlang je ernaar? Of mag het nog 

wel even duren? 

Kijk je naar gebeurtenissen als tekenen van de komst van Christus? Of lees je het 

nieuws in de wereld niet op die manier? Waarom wel/niet? 
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Jezus geeft twee gelijkenissen: over tien meisjes en over talenten. De gelijkenis met de meisjes is een 

illustratie van Jezus’ woorden. Het tijdstip van de terugkomst is onbekend en onverwacht. Daarom moet je 

goed voorbereid zijn. De scheiding gaat dwars door de groep. Ze 

slapen allemaal, alle lampjes raken uitgebrand, maar slechts vijf 

hebben zich op alles voorbereid. Wees dus waakzaam (25:13). 

In de gelijkenis van de talenten gaat het erom dat je een trouwe 

slaaf bent. De heer vertrekt en de vraag is dan hoe de knechten 

reageren. Twee gaan aan het werk met het bezit, ze nemen 

initiatief en maken winst. Eén bewaakt het geld dat hem is 

toevertrouwd op de meest veilige manier: begraven. 

  

Er is een nieuwe situatie ontstaan.  

Er is een deur opengezet, die niemand 

kan sluiten. 

Uiteindelijk zal God hemel en aarde 

vullen met zijn majesteit.  

Ik kan niet wachten!! 

Lees Matt.25:1-30 

• Heb jij je voorbereid? Hoe doe je dat? Kun je elkaar daar ook bij helpen?  

• Zie je de situatie van de 10 meisjes (slapen, voorbereid zijn of juist niet) ook terug in onze 

gemeente? 

• De Heer geeft de talenten in beheer (toevertrouwen) naar wat ieder aankan (25:14-15)… 

Het is dus niet maar de tijd uitzitten, maar je inzetten voor je Heer in de tijd die je krijgt. Je 

krijgt naar wat je aankunt. Dat is dus geen excuus om iets te doen. Wat doe je? Wat kun je 

doen? Gaat het dan alleen om werk in de kerk of ook op andere terreinen? 

• Wie veel krijgt, krijgt ook grote verantwoordelijkheid. Moet je daar bang voor zijn? 

• Welke knechten zie je in onze gemeente aan het werk? Of juist niet? Wat doe je daar mee? 

Of mag/kun je zo niet met de gelijkenis omgaan? 

• Hoe helpt de Adventstijd je om je op de toekomst (dat is op Christus) te richten? 

Lees Matt.24:36-51 

• Bekijk: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=zr9V2FHKmVo Wat vind je? 

• Welke invloed heeft de verwachting van de wederkomst van Jezus op jouw (geloofs)leven? 

• Zie jij tekenen van de wederkomst in onze tijd? Hoe kijk je hier tegenaan? Zie je zelf 

dwaalleringen en hoe ga je hiermee om? 

• Het zal zijn als in de dagen van Noach… Jezus komt onaangekondigd. Is dat te verbinden 

met de tekenen die genoemd worden? Is onze tijd daarmee te typeren? 

• WEES WAKKER (vers 36,42,44,50) want je weet niet wanneer Jezus komt. Hoe ben je 

waakzaam? Waar moet je waakzaam voor zijn? Wie, als gelovige, niet let op de tekenen 

van de tijd is niet wakker. Ben je het hiermee eens? Waarom wel/niet? 

• Wat heeft het stukje over de opzichters je te zeggen (24:45-51)? Gaat dat alleen over 

ambtsdragers of ook over gemeenteleden? Hoe loyaal en wijs ben je? 

D
O

E
N

!

Het evangelie moet de wereld in. 

Naast zelf getuigen in woord en/of daad 

kun je ook allerlei bijbel(vertaal)werk 

steunen:  

✓ Bid mee: 

https://www.wycliffe.nl/actueel/bidden/ge

bedskalender/  

✓ Ondersteun projecten: 

https://www.bijbelgenootschap.nl/project/  

✓ Zelf doen:  

de kringloop heeft soms bijbels voor 

weinig. Koop ze en geef ze weg aan iemand! 
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LEESROOSTER BIJ AVOND 5 en 6 

 

AVOND 5: verterend vuur 

1. Deuteronomium 29:21-27 

2. Deuteronomium 30:1-10 

3. Jeremia 32:26-41 

4. Hosea 2:4-15 

5. Hosea 2:16-25 

6. Jesaja 5:1-7 

7. Jesaja 6:8-13 

 

AVOND 6: Jezus oordeelt 

1. Matteüs 7:21-27 

2. Matteüs 25:31-46 

3. Matteüs 28:16-20 

4. Openbaring 2:1-7 

5. Openbaring 5:1-9 

6. 1 Tessalonicenzen 5:1-11 

7. Openbaring 7:1-3 
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AVOND 5 verterend vuur 
Bijbellezen is niet altijd makkelijk. We lezen in de Bijbel 

ook over God die toornt, die wreekt, die oordeelt. Dat kan 

het beeld van God is liefde behoorlijk op zijn kant zetten. 

Doel van deze avond is om te ontdekken hoe het vuur van 

Gods toorn verbonden is met het vuur van zijn liefde.  

 

 

Amos spreekt Gods vonnis uit over zes omringende volken (1:3-2:3). Een beschuldigende vinger vanwege al 

het onrecht wordt naar de volken uitgestrekt. Maar dan richt die vinger zich ook op Juda en Israel. Het 

oordeel komt als het ware steeds dichterbij: als een dreigende onweersbui. Ook Juda en Israël, Gods 

uitgekozen volk, ontkomen niet aan Zijn oordelende spreken (2:4-2:16). Is God hier een vijand van Israël? 

God spreekt vanuit de intieme band: Ik heb u uitgekozen (3:2). Juist daarom gaat Hij straffen. 

Amos waarschuwt het volk. Er heerst sociaal onrecht, het volk houdt er een eigenwillige godsdienst op na. 

Ze dienen de HEER met offers en tienden (4:4-6; 5:21-23), maar niet in zijn huis, maar in Bethel waar een 

gouden kalf was neergezet. Ze leven in welvaart, maar onderdrukken de zwakken en laten onrecht 

zegevieren (2:6-8; 5:10-11). 

• Welke gedachten en gevoelens roept het spreken 

over Gods toorn bij jou wakker?  

• Waarom hebben we moeite met een God die 

ook boos kan zijn? 

• Lees je de gedeelten over Gods toorn in de Bijbel 

of sla je ze liever over? 

• Welke plaats heeft Gods toorn in jouw 

geloofsleven? 

Lees Amos 3:1-8 

• Blijkbaar brengt het gekozen zijn grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zie je hier een 

verbinding tussen liefde en oordeel? Wat doet deze tekst met je? 

• Vergeving is geen automatisme. Dat is makkelijk gezegd, maar voel je dat ook werkelijk zo? 

Hoe verandert vergeving dagelijks je leven? 

• God brult als een leeuw vanuit Sion (vs. 8). Toch komt in dat brullen de intieme band naar 

voren(vs.7). Herken je dat? Horen wij God brullen?  

• Moeten we niet meer de waarschuwingen laten horen? We zijn toch ook profeten? 

A
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Amos… 
Amos is een schapenboer en kweker van moerbeivijgen. Hij komt uit Tekoa, vlakbij Bethlehem. Maar hij 

profeteert in het Noordrijk Israël, in Samaria. 

Amos profeteert zo rond het jaar 750 v. Chr. Koning Jerobeam II regeert dan in Samaria over het 

Tienstammenrijk, terwijl Uzzia in Jeruzalem koning is. Het is een periode van welvaart en rust. 

Israël en Juda hebben door veroveringen behoorlijke gebieden onder controle. Beide rijken zijn bijna zo 

groot als Israël ten tijde van koning David en Salomo. Er heerst ook rust in de landen. Er is nauwelijks 

dreiging van vijanden. De rust en de veroveringen zorgen voor rijkdom en welvaart. De welvaart is niet 

eerlijk verdeeld. Er is in Samaria een rijke elite ontstaan. Maar er heerst ook sociaal onrecht. Terwijl de 

rijken in weelde baden worden armen onderdrukt, als slaaf verkocht. Daarnaast is er afgodendienst. Ze 

vereren wel de HEER, brengen offers, maar het blijft bij het uitvoeren van de religieuze regels. 

Zo’n 30 jaar later is Samaria verwoest door Assyrië en wordt het volk in ballingschap weggevoerd. 

Uit het onderzoek De hel onder vuur 

dat het ND in 2012 samen met de EO 

uitvoerde, bleek dat nog maar 27 

procent van de christenen gelooft dat 

de hel bestaat… 

o Hoor jij bij de 27 procent? 

o Wat zegt deze informatie jou? 

…onze God is een 

verterend vuur…. 
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In 4:4-13 spreekt God over zijn pogingen de Israëlieten tot inkeer en berouw te brengen. Hij heeft allerlei 

plagen en straffen over hen uitgestort om ze naar Hem te laten terugkeren. Maar blijkbaar hebben ze het 

niet willen inzien. Daarom moeten ze zich klaarmaken voor de ontmoeting met de HEER. Het is een 

beklemmende dreiging die van deze verzen (12-13) uitgaat. De almachtige Schepper komt als Strijder. 

Het is een tijd van welvaart en voorspoed, het is logisch dat de Israëlieten dat als zegen van de HEER zien. Ze 

denken dat God blijkbaar tevreden is met Israël. Ze verlangen ook naar de Dag van de HEER (5:18), mogelijk 

omdat zij die als dag van heil beschouwen: God zal oordelen over de vijanden van zijn volk (9:10). 

Het goddelijke ingrijpen kan zich richten tegen Gods eigen volk. Maar de aankondiging ervan is ook bedoeld 

als oproepen tot berouw, zodat mensen zich bekeren. Er is ook sprake van een rest die behouden wordt. 

Er komen beloften van een heilstijd: de vervallen hut van David wordt herbouwd, verwoeste steden worden 

hersteld en het land zal vruchtbaar zijn. Er zal rust zijn om te genieten van wat God dan doet. 

  

Lees Amos 4 en 5 

• Herken je in je eigen leven de tuchtiging van God? Hebben ze ook het effect dat je je 

bekeert? Ook in Openb. lezen we van oordelen die over de wereld gaan. Daar is het Jezus 

die de oordelen in deze wereld stuurt. Hebben die een plaats in je geloofsleven? 

• Het beeld van God in 4:13, 5:8-9 en 9:5-6: komt dat ook in jouw godsbeeld voor? Zorgen 

deze beelden voor angst of ontzag? Gebruik je dit godsbeeld ook in de vorming van je 

kinderen? Waarom wel/niet? 

• Hoe denk je dat God aankijkt tegen onze erediensten? En tegen jouw eredienst voor Hem?  

• Hoe probeer je in je alledaagse leven te zoeken naar recht en gerechtigheid? Wat doen wij 

als gemeente? 

Het is van belang dat we Gods toorn 

in ere herstellen in onze 

geloofsbeleving. 

Anders wordt God een tandeloze, 

aangepaste, burgerlijke, lievige God. 

D
O
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N
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Doe met je kring de Micha Light Cursus. 

Voor de 40-dagen-tijd heeft Micha 

Nederland deze cursus ontwikkeld, die 

helpt om concreet in het dagelijks leven 

met gerechtigheid bezig te zijn. Dat kan 

confronterend zijn, maar is vooral een 

aanmoediging om dingen anders te doen.  

De cursus bestaat uit twee avonden 

waarin je op zoek gaat naar de praktische 

invulling van goed en recht doen, op weg 

naar Goede Vrijdag en Pasen. 

https://www.michanederland.nl/wp-

content/uploads/2015/11/Micha-Light.pdf 

Lees Amos 9:11-15 

• Het verrassende is dat God dit herstel niet geeft omdat Israël zich bekeerd heeft. Uiteindelijk 

is hier sprake van genade en trouw. Hoor je Gods hart spreken in deze tekst?  

• Er is sprake van overvloed (vs.13). En die gaat verder dan we kunnen denken: wereldwijd 

(vgl. Hand.15:16-18). Hoe geeft deze tekst je vertrouwen in Gods trouw? Is het voor jou 

mogelijk om door de oordelen heen ook Gods trouw te zien? 

• Hoe ontmoet je Christus in deze teksten? Alleen door het te betrekken op genade of ook als 

het gaat over het oordelen (Joh.5:22-27)?  
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AVOND 6 Jezus oordeelt 
Bijbellezen is niet altijd makkelijk.  

We lezen in de Bijbel ook over Jezus die oordeelt. In de evangeliën doet Hij 

behoorlijk stevige uitspraken. Jezus spreekt niet alleen woorden van liefde, 

Hij waarschuwt ook. Doel van deze avond is om te ontdekken hoe het 

oordeel oproept om radicaal je leven op zijn kop te zetten.  

 

In Openbaring worden heftige beelden beschreven van de eindtijd. Het is Jezus zelf die waarschuwt: 

Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er 

binnenkort gebeuren moet (1:1). De tijd is nabij! In grote lijnen 

wordt de periode van Jezus’ hemelvaart tot zijn terugkomst 

beschreven. En dat in meerdere verhalen, steeds met een ander  

perspectief. In Openbaring krijgen we een kijkje achter de 

schermen van de wereldgeschiedenis. Het laat zien welke enorme 

strijd gaande is tussen draak en lam. Hoe de duivel alles op alles zet 

om zoveel mogelijk stuk te maken. In Openbaring 13 wordt het 

beeld getekend van twee beesten die verschijnen. Het ene beest 

verbeeldt het rijk van de duivel, dat Gods koninkrijk wil vernietigen. 

Het manifesteert zich in de diverse perioden in de geschiedenis in 

wereldse machten. Machten die de kerk vervolgen, die gelovigen 

het leven onmogelijk maken of zelfs hun leven afnemen. Het tweede beest lijkt op een lam, het doet 

wonderen en merkt mensen, net als het lam. Maar in zijn spreken wordt duidelijk dat het bij de draak hoort. 

Het is beeld van de valse profeten, die als handlangers van de duivel de mensen van God willen losmaken. 

In Openbaring 17 wordt het grote Babylon beschreven. Het is de stad van de mens, die voor zichzelf vrede 

en welvaart heeft gerealiseerd. Het zoekt alles in eigen kracht en is uit op haar eigen belang.  

…vanwaar Hij wederkomt om te oordelen, de levenden en de doden… 

Elke week belijden we dat in de kerk. Denk je wel eens aan dat oordeel? Welke gevoelens 

komen dan bij je boven? Of is de verwachting van de wederkomst meer de stap naar de 

nieuwe schepping en sla je het oordeel maar over… 

Deel dit met elkaar. 

Lees Openb.13; 17 

• Herken je beide beesten in deze wereld? Waar zie je ze aan het werk?  

• Worden in onze vrije westerse samenleving christenen vervolgd? Heb jij daar zelf ervaring 

mee? Als dat niet zo is, komt dit doordat het beest uit de zee hier niet werkzaam is? Of zijn we 

teveel opgegaan in deze wereld om het te zien? Of zijn we niet herkenbaar als christen? 

• Liefde voor de naaste, verdraagzaamheid, zorg om de natuur zijn waarden in onze 

samenleving. In hoeverre zit daarin de stem van het tweede beest? 

• Wie loopt nog warm voor Gods koninkrijk? Zegt geloven je nog iets, of ‘hebben we er niet 

zoveel mee’? Welke rol speelt gemeentezijn hierin? 

• Er zijn mensen die op basis van Openb. 13:16-17 bang zijn voor een moment dat iedereen 

een chip ingeplant krijgt. En dat de weigeraars uitgesloten zullen worden. Hoe kijk jij tegen 

deze uitleggingen aan? Hebben deze uitleggers een punt? Waarom wel/niet? 

• Welke karakteristieken worden gegeven van Babylon? Herken je daarin ook aspecten uit 

onze samenleving of uit je leven? 

• In 18:4 wordt opgeroepen uit Babylon te gaan, zodat je geen deel hebt aan haar zonden. 

Hoe kun je dat in de praktijk brengen? Doe je dat ook? Wat kost het je?  

Wist je dat Armageddon (de 

plaats van de grote eindstrijd) 

komt van het Hebreeuwse Har 

Megiddo? Dit was een 

strategische bergpas, waar 

meerdere veldslagen zijn geweest. 

o Wat betekent dit voor de 

uitleg in Openb.16:16?  

o  
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De laatste dingen en het laatste oordeel wordt in verschillende delen van Openbaring beschreven. 

In die verschillende teksten valt het licht op de diverse aspecten van het einde van de wereld. Veel mensen 

huiveren voor het oordeel, veel mensen ontkennen dat er 

een oordeel komt. Openbaring bemoedigt om vol te 

houden, omdat de overwinning zeker is. Het is een groot 

troostboek, dat God al het onrecht niet vergeet. Dat God 

recht zal doen, hoe donker de situatie er misschien ook 

uitziet in het heden. Het is Jezus, die als het Lam regeert. 

Centraal in zijn aandacht staat zijn bruid. De Rechter die zal 

komen om te oordelen, is onze Redder, die zich voor ons heeft overgegeven. Dat is de hoop, die in heel 

Openbaring klinkt. De oproep in heel Openbaring is om je aan deze Redder/Rechter over te geven in geloof. 

  D
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SDOK staat wereldwijd naast vervolgde christenen  

en roept christenen in Nederland op  

tot verbondenheid met hen. 

✓ Kijk de video https://vimeo.com/229094598 

Wat doet dit met je? Wat kun je van deze mensen 

leren? Wat kun je voor deze mensen doen? 

✓ Via onze app ‘Bid voor ons’ elke dag een actueel, 

concreet gebedspunt vanuit de vervolgde kerk. 

https://www.sdok.nl/wat-kan-ik-doen/bid/gebedsapp 

Lees Openbaringen  

• Lees: Openb. 6:12-17 & 7:1-4,9-12 – 11:15-19 – 14:14-20 – 19:11-16 & 20:11-15 

Zoek wat over de laatste dingen en het laatste oordeel wordt gezegd. Kun je de 

verschillende aspecten benoemen? 

• Wat doen deze verschillende teksten met je? Welke delen spreken aan? Waarom? Hebben 

ze allemaal dezelfde betekenis voor je geloof? Hoe komt dat? 

• In 6:9-10 roepen de gelovigen die gestorven zijn vanwege hun geloof om wraak. Ze willen 

dat God hun recht doet. Kun je dit begrijpen? Bid je dit ook met hen mee als broers en 

zussen hier op aarde? 

• De HC (v&a 52) en de NGB (art.37) benadrukken dat de Rechter onze Redder is. Hoe leeft dit 

bij jou? Beide belijdenissen zijn ontstaan in een tijd van vervolging. Zorgt dit ervoor dat we het 

minder herkennen? Proef je hierin ook Gods trouw? 

• Zorgt het besef van een eindoordeel ook voor een besef van noodzaak om te evangeliseren 

(in woorden, in daden)? Mag je dat koppelen? Waarom wel/niet? 
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Openbaring… 
Openbaring is een boek dat zich presenteert  

1. als apocalyps (= openbaring, onthulling). Het bestaat uit visioenen en allerlei symboliek. Getallen, 

mythische wezens, symbolische tijden en namen die niet letterlijk bedoeld zijn. 

2. als profetie (1:3; 22:10). Profetie is niet bedoeld als toekomstvoorspelling. Jezus kondigt aan wat Hij van 

plan is en vraagt daarmee om een reactie in het heden (1:3). 

3. als brief (1:4-5). Johannes schrijft aan de zeven gemeenten, de eerste lezers, die in de hoofdstukken 2 en 

3 ook nog afzonderlijke brieven krijgen. 

De eerste lezers zijn christenen die in Klein-Azië leven rond 95 n. Chr. het is een periode van vervolging en 

moeiten. Johannes zelf is verbannen naar het eiland Patmos. Om Openbaring te begrijpen moet je de Bijbel 

kennen. Van de 405 verzen verwijzen ca. 250 naar het Oude Testament. Het is belangrijk de grote boodschap 

in de gaten te houden: De situatie is dreigend, rampen, machten, de duivel. Maar Jezus, het lam regeert en 

leidt de geschiedenis naar de voleinding. Hij brengt de zijnen naar de paradijstoekomst met Hem. Daarom 

moet je Openbaring met geloof lezen. Dan vind je troost en houvast voor de toekomst. 

DE 

WEDERKOMST 

HEEFT TWEE 

KANTEN 

AAN WELKE 

KANT STA 

JIJ? 

www.visjeposter.nl 
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LEESROOSTER BIJ AVOND 7 en 8 

 

AVOND 7: nieuw leven 

1. Romeinen 12:9-21 

2. Galaten 5:13-26 

3. Filippenzen 2:1-11 

4. 1 Korintiërs 13 

5. Matteüs 5:3-10 

6. Kolossenzen 3:1-11 

7. Romeinen 13:8-14 

 

AVOND 8: heilig leven 

1. Jesaja 6:1-7 

2. Openbaring 7:9-17 

3. Exodus 19:1-6 

4. Exodus 30:22-33 

5. Deuteronomium 7:5-8 

6. Hebreeën 10:11-18 

7. Psalmen 24 

8. Matteüs 15:1-20 
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AVOND 7 nieuw leven 
Bijbellezen is ‘gevaarlijk’. Het kan je leven op je 

kop zetten. Het is dynamiet. Als je Jezus ontmoet, 

Gods trouw leert zien, dan kan het niet anders of 

er gebeurt iets. Doel van deze avond is om te 

ontdekken hoe de Bijbel spreekt over het nieuwe 

leven dat doorbreekt. 

Paulus spreekt in hoofdstuk 1-3 over de genade en 

zegen die de Efeziërs hebben gekregen. IN CHRISTUS, de centrale 

term, komt in de hele brief rond 35 keer voor. Zo belangrijk is dat. 

In hoofdstuk 1 somt hij de zegeningen op die ze hebben 

ontvangen IN CHRISTUS. Overweldigend! En hoe kan dat terwijl ze 

dood eerst waren (Ef.2:1)? …God heeft...ons, die dood waren door 

onze zonden, samen met Christus levend gemaakt,… door zijn 

genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt 

en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, IN CHRISTUS JEZUS 

(Ef.2:4-6). 

De opstanding van Christus heeft radicaal effect voor wie met Hem verbonden zijn. Ze worden van dood 

levend. En hun leven verandert radicaal: ze gaan goede werken doen (Ef.2:8-10). Die werken zijn geen 

prestaties om het leven te verdienen. Ze staan altijd in relatie met Christus. Goede werken zijn 

liefdediensten. Het IN CHRISTUS zijn betekent ook dat al die nieuwe mensen aan elkaar verbonden zijn  

(2:12-13; 18; 19-21). Samen uitgroeien tot een tempel van God, met Jezus als hoeksteen.  
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1. Hoe radicaal nieuw christen ben jij? 

o Genoeg (zou je deze kringavond dan nog wel volgen?) 

o Kan altijd beter  (ga verder met vraag 2) 

2. Hoeveel doe je aan verbetering? (niets) 0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 (alles) 

(motiveer/onderbouw je antwoord met concrete voorbeelden) 

Lees Ef.2:1-17 

• IN CHRISTUS staat voor een nauwe, intieme verbondenheid met Christus. Ervaar je dit ook? 

Ben je met Christus opgestaan? Waaraan merk je dat? Of twijfel je? Wat is die twijfel dan? 

• Ervaar je het als radicaliteit van dood en leven als je naar ongelovigen uit je omgeving kijkt? 

Zij dood en jij levend? Wat doet het met je hen ‘dood’ te noemen en jezelf ‘levend’? 

• Als het gaat om leven naar Gods wil wordt wel eens gezegd: ‘Het is geen moeten maar 

mogen’. Hoe sta je daar tegenover in het licht van vers 10? 

• Stelling: wie de gemeente negeert, verzet zich tegen kerkbouw vanuit de hemel. 

Wist je dat Johannes ook een 

brief aan Efeze geschreven 

heeft? (Openb.2:1-7) 

o Welke liefde hebben ze 

verzaakt? Kun je het verbinden 

met de brief van Paulus? 

Artemis van Efeze 
In de tijd van Paulus is Efeze een grote stad, hoofdstad van de provincie Asia. Men schat het 

aantal inwoners in die tijd rond 300.000. Heel belangrijk (ook economisch gezien) was Artemis. 

De tempel van Artemis in Efeze was één van de zeven wereldwonderen uit de Oudheid. Het 

complex was mogelijk 8000 m2 groot. Ambachtslieden hadden een inkomen uit de verkoop van 

schaalmodellen van de tempel (Hand.19:24).  

Artemis was een vruchtbaarheidsgodin, mogelijk afgeleid van een oude moedergodin. Haar beeld 

bestond uit een vrouwenfiguur met talloze borsten. In Klein-Azië bestond al in vroege tijden de 

cultus van Cybele of de Grote Moeder. Opstanding uit de doden was een element in de 

godsdienst. Het was een wilde, extatische cultus, voor de Romeinen een gruwel, maar 

wijdverbreid onder het volk. Sommigen zien een omvorming van de cultus in de verering van 

Maria. Onder de lagere bevolkingsgroepen kwam Maria dan in de plaats van de Grote Moeder.  

 



 
20  

In Ef. 4:1 zegt Paulus: Ik, …, vraag u dan ook dringend de weg te 

gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Tussen de 

hoofdstukken 1-3 en 4-6 bestaat een oorzaak-en-gevolg relatie. De 

levenswandel van een christen moet wortelen in zijn roeping in 

Christus. Gedrag is niet bepalend voor het ontvangen van zegen, 

maar het ontvangen van zegen is bepalend voor het gedrag. 

Het nieuwe leven is allereerst samen met de anderen één lichaam 

zijn IN CHRISTUS (4:16). Eenheid in verscheidenheid. Christus is actief met de kerk bezig en geeft allerlei 

gaven. Maar als ieder zijn eigen gang gaat lijkt ieder zijn eigen God, zijn eigen doop en eigen geloof te 

hebben (4:3-6). Het gaat erom vanuit de liefde de ander te dienen en de gaven te gebruiken. Zo werkt 

Christus aan de opbouw van de gemeente naar de definitieve komst van zijn koninkrijk. In de gemeente mag 

daarvan al iets zichtbaar zijn. Het nieuwe leven is werkelijkheid in de gemeente.  

 

In 4:17-5:21 spreekt Paulus over ons dagelijks leven als nieuwe mensen, levend in de wereld van het licht IN 

CHRISTUS. Dat is radicaal breken met je oude leven, want dat past niet bij Christus (4:20). Trek het nieuwe 

leven aan (4:20-24)! Je moet het voorbeeld van God volgen, Christus navolgen, wandelen in liefde. 

Wat betekent het praktisch? Bij een kind van God past geen bitterheid of toorn, boosheid, schreeuwen en 

vloeken. Geen bandeloosheid, geen leugen. Je moet wandelen in liefde, zoals Christus jou heeft liefgehad 

(5:1). Hoe kan dat? Je bent opgewekt met Christus tot nieuw leven (2:5). Zo ontstaat de nieuwe mens die 

liefde toont, zoals God het heeft bedoeld. De vlam van die liefde is door Christus aangestoken. En met dat 

geschenk ga je aan het werk, dat is navolgen. Het gaat erom dat je je laat vullen door de Geest van Christus 

(5:18). Het is radicaal: óf-óf. Het kan niet een beetje van allebei. Vol van het leven met de Heer of vol van het 

bandeloze plezier van de duisternis. 

Lees Ef.4:17-5:21 

• Paulus geeft eerst de geloofsleer dan de levensstijl. Hoe werkt dat bij ons? Gaan we uit van 

‘God zegt…’of van ‘Ik vind dat…’ Wordt daarover wel genoeg gesproken met elkaar? 

Durven we elkaar nog te vermanen (onderlinge tucht)? 

• Wandel jij als kind van het licht (5:8-9)? Hoe kun je dat concreet doen? Welke praktische 

voorbeelden geeft Paulus? Kun je daar iets mee? Het gaat niet alleen om nalaten (wat niet 

mag), maar om ontdekken wat God fijn vindt (5:10,17). 

• Waar ben jij vol van? Hoe laat jij Christus door zijn Geest in je werken? 

• Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus (5:21). Is dat moeilijk voor je? Wanneer 

vooral? Waarom? 

• Wie kan dit ooit allemaal doen? De praktijk van ons dagelijks leven laat zien dat het 

onhaalbaar is. Hoe red je dit allemaal? Heb je tips? 
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De vrucht van de Geest is niet 

bedoeld om zelf op te eten. 

Het gaat erom dat je laat zien 

wat er gebeurt als Jezus 

Heer is in je leven. 

Visjeposters.nl 

…Wees goed voor elkaar en vol 

medeleven... (Ef.4:32) 

Schrijf een aardig kaartje of 

maak een ander vriendelijk gebaar 

naar iemand die jouw steun en 

medeleven kan gebruiken. Denk 

daarbij ook aan jongeren! 

Maak er een vast aandachtspunt 

van op de kring, wie zo’n kaartje 

of gebaar kan gebruiken. 
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AVOND 8 heilig leven 
Bijbellezen is ‘gevaarlijk’. Het kan je leven op je kop 

zetten. Ook in het Oude Testament vraagt God van Israel 

dat zij leven zoals past bij volk van God: Wees heilig, 

want Ik ben heilig. Doel van deze avond is om te 

ontdekken hoe de Bijbel spreekt over heilig leven. 
(Kijk evt. vooraf een filmpje van Bible Project: https://thebibleproject.com/explore/leviticus/ ) 

 

 

 

 

Leviticus is het middelste boek in de Tora (de vijf boeken van Mozes). In die tijd was de centrale plaats de 

belangrijkste. Het centrale stuk van Leviticus is het deel over Grote Verzoendag. Dat geeft aan wat het 

belangrijkste is waar het om gaat: dat het goed is tussen God en mensen, herstel van relatie. 

God is de Heilige. Hij wil wonen bij de mensen. Dat is niet zonder gevaar. Wie kan in Gods nabijheid komen?  

We zijn zondige mensen, onrein, onheilig. God geeft voorschriften, rituelen zodat mensen 

met God om kunnen gaan. Je moet rein zijn. Onreinheid is geen zonde, het betekent dat je 

niet in Gods nabijheid kunt zijn. Daarom moet je zorgen dat je rein bent. Dat wordt geregeld 

in een heel aantal rituelen en voorschriften, o.a. in Leviticus, over voedsel, 

huidaandoeningen, onreine situaties reinigingen, offers etc.  

Het ritueel van Grote Verzoendag (Lev.16) betreft de reiniging van het heiligdom: zo kan de 

dienst aan God blijven doorgaan (16:19). Ook worden de zonden van het volk verzoend 

(16:29-34). De zonden van het volk worden op een bok gelegd, die de woestijn wordt in 

gestuurd. Zo worden de zonden van het volk weggedragen (16:22). Het is de belangrijkste 

dag voor Israel. Zo wordt reinheid bereikt waardoor God met zijn volk kan blijven omgaan. 

Ben jij heilig? Vind je het moeilijk dat van jezelf te zeggen? Of van anderen? 

Wat maakt dat je daar moeite mee hebt?  

Leef je heilig? Wat is een heilig leven? Hoe geef je dat vorm? 

Lees Lev.18:1-5 

• Hoe beleef jij Gods heiligheid? Sta je daar bij stil? Of is God zo vanzelfsprekend en 

benaderbaar geworden, dat besef van Gods heiligheid wat achter de horizon verdwijnt? 

• (Lev.20:24-26) Israël kende spijswetten. Zo had God ze apart gezet van de andere volken. 

Hoe is te zien dat jij bij Gods volk hoort, waarin onderscheid jij je van deze wereld?  

• Hoe bereid jij je voor op de ontmoeting met God, thuis of in de zondagse eredienst? Is er 

verschil tussen de ontmoeting zondags of thuis? Laat je het zien in bijv. kleding? Of doe je dat 

op een andere manier? Of vind je dat niet nodig? 

• Welke rituelen ken jij om God te ontmoeten? Is het zinvol rituelen te gebruiken? Denk bijv. 

aan knielen, handen heffen…. Speelt Matt.5:23-24 hierin ook een rol? 

• Jes.6: de profeet komt voor God, God maakt hem rein door een kool van het altaar. 

Aanraking met dood, bloedvloeien, huidvraat zorgt voor onreinheid. Jezus raakt deze 

mensen aan en maakt hen rein. Zie je de omkering die plaatsvindt t.o.v. Leviticus? Wat 

betekent dit? Wat betekent dit voor je leven met God? Welke rol speelt Jezus in je ‘rein zijn’? 

Schijn 

bedriegt 

God 

niet 
www. 

visjeposter.

nl 
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Het offer is een teken van toewijding aan de HEER. Daarvoor moet 

ook verzoening plaatsvinden. Niet alles kon aan God geofferd 

worden. Israel kon geen wild dier offeren, zoals bijv. een hert. Het 

moest een tam dier uit de veestapel zijn. Ook geen wilde vruchten 

maar producten van het werk op het land. God hield rekening met 

de draagkracht van de offeraar. De weg naar God moest 

toegankelijk zijn. Geldgebrek mocht geen belemmering vormen. 

De dieren moesten reine dieren zijn. De dieren moesten een 

bepaalde leeftijd hebben. Niet te jong, maar ook niet afgeleefd en 

oud. Het moesten het gave dieren zijn, zonder gebrek. Uiteindelijk gaat het God niet om de offerdieren, het 

gaat God om het hart van het volk (Ps.50, 51). Hij blijft uit op verbondenheid, op relatie. We kunnen alleen 

met God in verbondenheid leven als wij op God gericht zijn: ons hart en leven heilig en rein. 

Lees Rom.12:1-2 

• Hoe wijd jij je dagelijks leven toe aan God? Wat heeft prioriteiten stellen hiermee te maken? 

Waaraan denk je als het gaat om opoffering, offerbereidheid, offers brengen? 

• Kom je wel toe aan een rein leven, in daden en in gedachten? Of vraag je alleen maar om 

vergeving, zonder je daden en gedachten echt te laten vernieuwen door de Heilige Geest? 

Bid je ook Davids gebed (Ps.51:12-13)? 

• Bij het reinigings- en hersteloffer moesten ook openlijk zonden beleden worden, Lev.5:5. Vgl. 

ook Jak.5:16. Heb je dat wel eens gedaan? Wat vind je van ‘biechten’? Kan het helpen de 

zonden uit de weg te ruimen? Wat kost het je vergeving te krijgen nu je geen offerdier meer 

hoeft te brengen? 

• Aan het vredeoffer was een maaltijd verbonden: samen de vrede van de HEER vieren in 

onderlinge vrede. Een heilig leven is leven in vrede met elkaar. Hoe draag jij daaraan bij? Of 

is heilig leven vooral betrokken op de verbinding tussen jou en God? 
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Reukwerk, geurige kruiden en wierook werd op 

het reukofferaltaar verbrand en de rook, 

symbool van de gebeden, steeg omhoog, over 

het gordijn naar de troon van God. 

Gebruik bij het bidden (of in je stille tijd) wat 

wierook. Elke keer als je die geur ruikt, 

herinnert het je aan gebed en de HEER.  

Schrijf je gebeden als kring op een papiertje. 

Spreek ze (niet) uit en verbrand ze, zodat ze 

symbolisch opstijgen naar Gods troon.  
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Offers 
1. Brandoffer (Lev.1): verzoening/toewijding; in zijn geheel verbrand; bloed tegen het altaar uitgegoten. 

2. Graanoffer (Lev.2): huldiging/erkenning; deels verbrand, rest is voor priesters. 

3. Vredeoffer (Lev.3): wijding/lof; vet wordt verbrand; priester krijgt 2 delen; rest eet offeraar met familie. 

4. Reinigingsoffer (Lev.4-5:13): reiniging bij onopzettelijke zonde; vet wordt verbrand; rest is voor 

priesters; bloed op hoorns en tegen altaar uitgegoten. 

5. Hersteloffer (Lev.5:14-6:7): herstel bij schuld; vet wordt verbrand; rest is voor priesters; bloed op hoorns 

en tegen altaar uitgegoten. 

Offers worden vaak verbonden met ‘straf’. Het dier sterft voor de mens en het vuur van het altaar is zo teken 

van Gods woede. Maar alleen het reinigings- en hersteloffer hebben met zonde en schuld te maken. Bij offers 

gaat het niet om straf, het gaat om herstel van relatie, toewijding aan de HEER. God geeft in offers een 

middel, waardoor mensen hun liefde en toewijding kunnen uiten naar God. 

Wist je dat aan elk offer zout 

moest worden toegevoegd Lev.2:13). 

Zout als teken van het verbond 

tussen God en mensen. 

o Kun je dat verbinden met 

Matt.5:13?  


