Jezus
40 dagen project spakenburg-zuid

Inleiding
“De Bijbel is dynamiet.” Zo luidt het jaarthema binnen de Maranathakerk.
In deze 40-dagen-periode op weg naar Pasen volgen we Jezus met de ogen
van Matteüs.
Matteüs is de evangelist die zich in zijn evangelie richt op de Joden. Hij wil
hen duidelijk maken dat Jezus de beloofde Messias is. Hij doet dat door
steeds te verwijzen naar het Oude Testament, de heilige boeken van Israël.
Zo krijgen wij, gelovigen uit de heidenen, niet alleen zicht op Jezus, maar ook
een lesje Bijbellezen. De Bijbel is dynamiet. Doe mee en loop met de ogen
van de Oudtestamentische gelovige achter Matteüs aan! Op zoek naar het
antwoord op de vraag: wie is Jezus?
Hoe werkt het?
Hieronder tref je de teksten waar in de 40-dagen-periode over gepreekt zal
worden. Daarbij staat een korte introtekst als voorbereiding en denkstof. Er
staat ook een Bijbelleesrooster bij, wat in de week kan worden gebruikt.
Hiermee kan er elke dag een stukje uit de Bijbel gelezen worden en kan het
thema besproken worden binnen gezin, kring of vereniging.
Bij elke preek zal een preekblad (met stellingen) verschijnen. Je treft deze op
de website van de kerk en de Maranatha-app.
Voor de (persoonlijke) Bijbelstudie is een Dagboekje Bijbellezen achterin
bijgevoegd. Daarmee kun je voor jezelf een dagboekje aanleggen van wat je
hebt gelezen. Het helpt je om gericht met de dagelijkse teksten bezig te zijn.
Daarmee kun je aantekeningen maken over teksten uit het Bijbelleesrooster,
dingen opschrijven die je zijn opgevallen of die je niet begrijpt tijdens het
lezen van het gedeelte. Of misschien wel een stukje tekst dat je wilt
onthouden. Bewaar wat je hebt opgeschreven en lees het op een later
moment nog eens door. Kijk je anders naar de tekst, schrijf je andere dingen
op?
Kopieer de bladzijde een aantal keren en voeg ze samen tot een boekje.
Of koop een dagboekje en verdeel elke bladzijde in zes vakken en vul ze in.
Gebruik het boekje ook na de 40 dagen, het hele jaar door!
Oefen jezelf zo in het persoonlijk lezen van de Bijbel!
Verder staan in deze schets wat adviezen en tips om in de kring aan de slag te
gaan. Er is een kringplanner bijgesloten, zodat je de afspraken ook zwart op
wit kunt zetten en iedereen weet wat en wie er op het rooster staat.

Het is handig als kring een groepsapp aan te maken. Dat is een snelle manier
om contact met elkaar te hebben, om iets door te geven.
Er zijn tips toegevoegd voor gebed, wat ideeën voor bespreking. Doe er je
voordeel mee, gebruik het als een manier om de kringavond in te vullen.
Je kunt natuurlijk ook in de gemeenteschets van dit seizoen kijken. Daarin
staan een aantal Bijbelstudiemethodes, die je kunt gebruiken op de
kringavond.
Je kunt ook gebruik maken van de stellingen op het preekblad. Daarbij kun je
natuurlijk de stellingen stuk voor stuk bespreken. Maar je kunt ook de
volgende methode gebruiken:
Lees de stelling hardop voor. Vervolgens zeg je daarover:
1. Wat je ervan denkt
2. Wat je ervan vindt
3. Wat je erbij voelt
Anderen geven geen mening, maar mogen wel verduidelijkingsvragen stellen
(‘wat bedoel je als je zegt…’, ‘kun je een voorbeeld geven van wat je
bedoelt?’). Op deze manier deel je je mening met anderen en door hun
vragen moet je zelf dieper zoeken naar het waarom van wat je denkt, vindt
en voelt. Je leert ook zo luisteren naar wat een ander denkt, vindt en voelt en
daarover door te vragen zonder direct je eigen mening te geven.
Een variant op deze methode: je kunt ook kaartjes met kleuren maken. Om
beurten pak je willekeurig een kaartje en zeg je afhankelijk van de kleur van
het kaartje iets over de stelling: groen (wat je denkt), blauw (wat je vindt) en
rood (wat je voelt).
Maar wees creatief, zoek wat bij je kring past! Het is geen verplichting alles
uit deze schets precies volgens het boekje uit te voeren. Het gaat erom dat
jullie elkaar helpen groeien in geloof, in liefde voor God en voor Jezus, in
liefde voor elkaar en voor de ander.
Het is misschien fijn om als groep met een introductieavond te starten,
voordat de 40 dagen beginnen. Zeker als jullie als nieuwe kring bij elkaar
komen. Zo kun je elkaar leren kennen en afspraken maken. In deze schets
vind je daar wat ideeën voor.

Introductieavond
Vooral als je als een nieuwe groep bij elkaar bent, kan het goed zijn een
introductieavond te hebben. Dan kun je elkaar leren kennen en ook met
elkaar al wat dingen delen. Maar ook als je al jaren een vaste kring bent en
nu meedoet aan het project kan het goed zijn je samen voor te bereiden op
het project.
1. Start de avond met gebed
Bid om de leiding van de Heilige Geest. Vraag of God de kringavonden wil
gebruiken zodat jullie Jezus beter leren kennen.
2. Doe een introductierondje
Gebruik hiervoor ‘het handje’. Bij elke vinger hoort een vraag:
De duim:
Waar ben je goed in?
De wijsvinger:
Waar wil je naar toe?
De middelvinger:
Waar baal je van?
De ringvinger:
Waar ben je trouw in/aan?
De pink:
Waar wil je in groeien?
De anderen kunnen verhelderende of verdiepende vragen stellen. (“Wat
bedoel je als je zegt…”)
3. Lees Matt. 16:15-16
Jezus vraagt zijn discipelen wie zij denken dat Hij is. Petrus spreekt daarop
een belijdenis uit. U bent de messias, de Zoon van de levende God.
Geef voor jezelf een antwoord op die vraag van Jezus: “Wie ben ik volgens
jullie?” Wissel met elkaar uit wat je wilt vertellen over je antwoord.
Schrijf op een blaadje met duidelijke letters: JEZUS, U BENT
Vervolgens kun je het antwoord dat je hebt gegeven daarbij schrijven. Je kunt
daarvoor ook de achterkant van deze schets gebruiken.
Je weet pas hoe zand voelt als je er met je handen in gegraven hebt. Je weet
pas hoe de zee voelt als je erin gezwommen hebt. Je leert Jezus kennen als je
met Hem optrekt, je leven met Hem deelt. We gaan in deze 40 dagen
nadenken over de vraag: Wie is Jezus? Als je in de komende weken iets
nieuws ontdekt over Jezus, kun je dat op het blad aan wat je al hebt
opgeschreven toevoegen. Zo bouw je deze 40 dagen een eigen belijdenis
over wie Jezus is, wat je over Hem hebt ontdekt.

4. Maak afspraken voor de komende periode
Op deze avond kun je met elkaar afspraken maken en eventueel een
verdeling van taken. In de kringplanner kun je aangeven wat wanneer wordt
besproken en wie die avond verzorgt. Maak een groepsapp aan.
5. Sluit de avond af met (gezamenlijk) gebed
Dank voor de mooie dingen die deze avond (bijv. in het introductierondje)
naar voren kwamen. Je kunt ook voorbede doen voor elkaar als er moeilijke
punten genoemd zijn en voor de gemeente. Je kunt als kringleider voorgaan
in gebed, maar misschien zijn er mensen die in een open kringgebed voor
elkaar willen bidden?

Tips voor het (kring)gebed

Er zijn mensen die het samen bidden in kringen nog niet zo gewend zijn. Toch
blijkt dat het verrijkend kan zijn om als kring samen te bidden. Je wordt
vrijmoediger in het gebed. Eenzijdige vormen van gebed worden voorkomen,
omdat iedereen zijn eigen inbreng heeft.
Wees je er wel van bewust dat er voor sommige mensen duidelijk drempels
zijn om te bidden in de kring. Daarom is het belangrijk het gebed in de kring
zorgvuldig te introduceren.
 Mensen moeten zich geheel vrij voelen om al of niet hardop te bidden
 Probeer de gebeden kort te houden
 Maak gebruik van verschillende vormen van gebed die laagdrempelig zijn
 Stille wand gebed: Iedereen schrijft gebeden op een post-it. Deze plak je
op een muur of deur. Het is een ‘open-ogen’ gebed. Iedereen kan de
briefjes meelezen en kan de gebeden dan stil voor zichzelf meebidden.
 Gebedsbrief: Deel briefjes uit waar drie gebedsvragen op staan.
Bijvoorbeeld: ‘Ik wil God danken voor …’, ‘Ik wil bidden voor …’, ‘Ik wil in
mijn gebed denken aan …’. Laat iedereen dat voor zichzelf opschrijven en
daarna ook bidden door het voor te lezen.
o Een alternatief voor voorlezen is de briefjes te verbranden. De rook is
een symbool voor het gebed dat opstijgt.
o Je kunt de brief ook mee laten nemen (en in hun Bijbel bewaren),
zodat ze die week dat gebed vaker bidden.
 ‘Zingen is twee keer bidden’. In plaats van een gebed kun je ook eens
denken aan een mooi lied dat past bij het onderwerp van de avond. Het
lied kan gezongen worden of voorgelezen. Niet alle kringen houden zo
van zingen namelijk…

1e zondag: 18 februari 2018
Wie is Jezus? Over taak en houding

Lezen: Matteüs 12:1-21 en Jesaja 42:1-13
Tekst: Matteüs 12:17-21 en Jesaja 42:1-4
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Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:
18
‘Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik liefheb en in wie ik vreugde vind.
Ik zal hem vervullen met mijn geest, aan alle volken zal hij het recht verkondigen.
19
Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen.
20
Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam,
totdat het recht dankzij hem overwint.
21
Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’

Wie is Jezus? Hij overtreedt het sabbatsgebod twee keer op één dag (Matt.
12:1-13). Ongehoord! Dat doe je niet! Farizeeën besluiten daarop Jezus uit de
weg te ruimen (Matt. 12:14). Die zondaar… Of niet? Is hij… de knecht des
Heren? Matteüs ziet namelijk iets anders in dezelfde gebeurtenissen. Hij legt
een link met een oude profetie van Jesaja over de Knecht des Heren. Die
wonderlijke figuur die de geschiedenis zal veranderen. Wie is hij?
Was niet koning Darius de knecht des Heren, de man die het volk uit
ballingschap terug liet keren naar Israël? Of is dat nu opeens Jezus?
Wie is Jezus voor jou? Aanstootgevend? Lastig? Heb je behoefte aan
duidelijke kaders? Kan je er niet tegen? Of bewonder je hem? De manier
waarop de knecht des Heren optreedt is ook nogal opmerkelijk. Onverwacht?
Tegendraads? Anders dan wij dat doen?
De hamvraag is: wat betekent Jezus voor jou?
Wat doet hij en hoe? Wie is Jezus?
En die knecht des Heren… zegt dat uiteindelijk
ook niet iets over… jou?
Bijbelleesrooster:
 Maandag : Jesaja 49:1-13
 Dinsdag
: Jesaja 52:13-53:12
 Woensdag : Jesaja 61:1-3 en Lucas 4:14-29
 Donderdag : Efeziërs 1:1-13
 Vrijdag
: Filippenzen 2:1-11
 Zaterdag : Hebreeën 10:1-18

1.
Start de avond met gebed
Bid of God de kring wil gebruiken om steeds meer van Jezus te ontdekken.
2.
Doe een introductierondje en maak afspraken
Als jullie geen introductieavond hebben gehad, kun je een korte
voorstelronde doen. Je kunt daarvoor ‘het handje’ gebruiken. Laat iedereen
één vinger kiezen om daarmee iets over zichzelf te vertellen.
Spreek kort met elkaar over de vraag: Wie is Jezus voor jou? Schrijf je
antwoord op een A4. Vul dit in de loop van de 40 dagen aan met wat je in de
besprekingen verder leert over Jezus.
In de kringplanner kun je afspreken wat wanneer wordt besproken en wie die
avond verzorgt. Maak een groepsapp aan.
3.
Bespreking
 Lees Matt. 12:1-21 en Jes. 42:1-13 of doe dat thuis als voorbereiding.
 Maak een aantal kolommen op een A-4:
wie

wat zegt/doet hij

tegen wie

waarom doet hij dit

Vul de kolommen nauwkeurig in. Neem voor beide teksten een apart
blaadje. Bekijk de kolommen en bespreek dat met elkaar.
Wat valt je op? Wat roept vragen bij je op?
Wat spreekt je aan? Wat leer je hiervan?
Begrijp je waarom de tekst uit Jesaja door Matteüs wordt aangehaald?
Vat de boodschap van de tekst samen in een paar zinnen.
Wat zegt deze tekst over Jezus?
 Staan er op het preekblad nog wat stellingen die je wilt bespreken?
 Wat heb je geleerd, wat kun je aan je belijdenis over Jezus toevoegen?
5.
Sluit de avond af met (gezamenlijk) gebed
Dank God dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. Dank voor wat je als groep hebt
mogen delen en bid voor moeiten die naar boven kwamen.
Vraag of je de komende weken Jezus steeds beter mag leren kennen.

2e zondag: 25 februari 2018
Het teken van Jona

Lezen: Matteüs 12:22-28, 38-45
Tekst: Matteüs 12:41-slot
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Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar
veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die
42
meer is dan Jona! Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze
generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!

Jezus verwijst naar Jona. En de boodschap van Jona was: nog 40 dagen, dan
zal Ninevé worden verwoest. Wat betekende dat voor de generatie ten tijde
van Jezus? En wat betekent dat voor ons, op de tweede zondag in deze 40dagen-periode? Wat hebben we aan het eind van deze periode gedaan met
de preken, die we hoorden? Ninevé (heidenen!) bekeerden zich en werden
gered.
Jezus reageert op een vraag van Schriftgeleerden en Farizeeën: ze willen een
teken uit de hemel, een bewijs dat Jezus echt door God gezonden is. Maar
dat is wel een ongeloofsvraag. Daarom die verwijzing naar Jona. Want ze
willen wel van Jezus profiteren, maar zonder Hem zelf te accepteren. Zijn
woorden legden ze naast zich neer. Er zit dus een waarschuwing in deze
tekst.
Misschien willen wij ook wel extra tekenen van God. Waarom? En wie is Jezus
voor jou, als Hij jou de wáárheid zegt?! Hoe luisteren wij naar Hem? Hoe ziet
Jezus ons, vandaag?
Eén ding is zeker: Hij is gekomen om te redden wie verloren waren! Denk aan
die drie dagen: Jona in de vis, Jezus in de aarde. Dus toch een teken van
hoop? Ook voor jou?
Bijbelleesrooster:
 Maandag : Jona 1:1 - 2:1
 Dinsdag
: Jona 3:1-10
 Woensdag : Jeremia 18:1-11
 Donderdag : Psalm 103
 Vrijdag
: Lukas 11:29-36
 Zaterdag : Filippenzen 3:7-16

I(esous)
Ch(ristos)
Th(eou)
U(ios)
S(oter)

=
=
=
=
=

Jezus
Christus
Gods
Zoon
Verlosser

1. Start de avond met gebed
Dank voor elkaar, dat God mensen aan elkaar geeft om een gemeenschap te
vormen. Bid om eerlijkheid en openheid en een veilige sfeer.
2. Bespreking
 Het ichtusteken (visje) werd in de tijd van de eerste christenen als
geheim herkenningsteken gebruikt. Heb jij of draag jij een teken
waarmee je laat zien dat je christen bent? Voor wie heb je of draag je
dat? Voor jezelf of voor anderen? Neem het voorwerp mee en vertel
elkaar erover wat het voor je betekent en wat je ermee wilt uitdragen.
 Lees het gedeelte Matt. 12:22-28, 38-45
Ga in de tekst op zoek naar verschillende aspecten:
1. Zakelijk aspect. Wat gebeurt er precies?
2. Expressief aspect. Welke gevoelens zijn er? Hoe worden die
zichtbaar? Welke bedoelingen hebben sprekers, schrijvers,
hoofdpersonen?
3. Relationele aspect. In wat voor verhouding staan de mensen tot
elkaar? Welke rol spelen ze? Is er sprake van gelijkheid of
ongelijkheid?
4. Appellerend aspect. Welke boodschap is er? Wat wil de één bij de
ander bereiken?
Probeer de tekst samen te vatten in een paar zinnen.
 Staan er op het preekblad nog wat stellingen die je wilt bespreken?
 Wat heb je geleerd, wat kun je aan je belijdenis over Jezus toevoegen?
3. Sluit de avond af met (gezamenlijk) gebed
Belijd voor God dat je vaak tekortschiet in het afhankelijk leven van Jezus.
Vraag of je steeds meer mag groeien in de verbondenheid met God door de
Heilige Geest. Bid dat je zo in je leven steeds meer van Jezus laat zien.
Loof Hem om wie Hij is en wat Hij heeft gedaan.

3e zondag: 4 maart 2018
De gelijkenis van de zaaier

Lezen: Matteüs 13:1-23
Tekst: Matteüs 13:1-23
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De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot
11
hen?’ Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen,
12
hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn;
13
maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in
gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.
14
In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling:

Er heeft zich een grote groep mensen rondom Jezus verzameld. Jezus vertelt
hen de gelijkenis van de zaaier. Zijn leerlingen vragen Jezus waarom Hij
eigenlijk in gelijkenissen spreekt. Het antwoord van Jezus is verrassend: “Zo
gaat de profetie van Jesaja in vervulling.” De profetie die zegt dat de oren van
het volk doof zullen zijn omdat ze anders tot inkeer zouden komen. Dat wil
Jezus voorkomen: dat de mensen in Hem gaan geloven!
Maar dat is toch vreemd? Hoe kan dat nu? Jezus wil toch juist dat mensen tot
bekering komen? Hij wil toch graag dat het Woord vrucht gaat dragen? Of wil
Jezus niet dat zoveel mogelijk mensen
in Hem gaan geloven?
Jezus roept op om goed naar Hem te
luisteren (vers 9). Maar hoe doe je dat
dan? Luister ik eigenlijk wel goed naar
Hem?
Vragen genoeg om op de vierde
lijdenszondag op dit Bijbelgedeelte in
te zoomen. Wie is Jezus?
Bijbelleesrooster:
 Maandag : Matteüs 13:24-35
 Dinsdag
: Matteüs 13:36-43
 Woensdag : Jesaja 6:1-13
 Donderdag : Matteüs 11:25-28
 Vrijdag
: 1 Petrus 1:3-12
 Zaterdag : Openbaring 2:1-7

1. Start de avond met gebed
Vraag God om hulp voor je opdracht om als getuige van Christus in de wereld
aanwezig te zijn. Bid of Hij jullie kring daarvoor als hulpmiddel wil gebruiken.
2. Bespreking
 Heb je wel eens meegedaan met evangelisatie? Heb je met vrienden,
collega’s wel eens over je geloof gesproken? Hoe was de reactie? Zie je
iets van de gelijkenis terug?
 Druk het Bijbelgedeelte (Matt. 13:1-23) af op A4 met veel ruimte tussen
de regels en witmarge aan de zijkant. Lees het Bijbelgedeelte en geef
elkaar tijd om de eerste gedachten en notities te noteren. Je kunt op de
uitgereikte papieren naar hartenlust markeren, onderstrepen, lijnen
trekken, omcirkelen, aantekeningen maken. Je kunt daarbij ook gebruik
maken van verschillende kleuren.
Ga als het ware ‘stoeien’ met het Bijbelgedeelte en maak het je eigen
met de volgende opdrachten:
• nagaan welke dingen opvallen: opvallende woorden, herhalingen,
tegenstellingen, sleutelwoorden, etc.
• de tekst bewerken: kernwoorden onderstrepen, verbanden leggen,
zinnen verbinden en verbindingslijnen trekken, parallellen zoeken.
• de tekst indelen in alinea’s en versregels en opschriften verzinnen voor
de verschillende perikopen.
Daarna is er ruimte voor een gesprek over wat je hebt gevonden.
 Staan er op het preekblad nog wat stellingen die je wilt bespreken?
 Wat heb je geleerd, wat kun je aan je belijdenis over Jezus toevoegen?
3. Sluit de avond af met (gezamenlijk) gebed
Draag in je gebed al het werk van zending en evangelisatie op aan God. Bid
om kracht en wijsheid voor deze werkers in Gods Koninkrijk.
Gebruik ook de informatie die via websites is te vinden van Utrecht Mission
en De Verre Naasten. Er staat veel informatie over projecten wereldwijd.
http://utrechtmission.nl/
http://verrenaasten.nl/projecten

4e zondag: 11 maart 2018
Wie is Jezus? Over erbij horen of toch niet? Buitenland in zicht

Lezen: Matteüs 15:21-28
Tekst: Matteüs 15:24
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Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’

Voor wie is Jezus gekomen? Een bizar verhaal. Alsof Jezus alleen voor de
Joden is gekomen? Voor die mensen die altijd al bij het volk horen? Is dat zo?
Hoe ervaar jij dat? Voor wie is Jezus gekomen? Misschien ben je daar zelf
onzeker over? Of misschien kijk je stiekem wel een beetje wantrouwend naar
de ander, de buitenstaander?
Hier is het een vasthoudende buitenstaander, Kanaänitisch en vrouw, die
consequent volhield bij Jezus ondanks de deksels die ze op de neus krijgt.
Bijzonder. Ze is nederig, maar vooral vol verlangen. Naar Jezus. Deze
buitenstaander houdt een spiegel voor… Jezus zegt dat zij een groot geloof
heeft en dat wat zij verlangt (!) ook zal gebeuren. Welke spiegel wordt hier
voorgehouden? Voor wie is Jezus gekomen?
Bijbelleesrooster:
 Maandag : Genesis 12: 1-3
 Dinsdag
: Handelingen 10:1-48
 Woensdag : Handelingen 13:42-52
 Donderdag : Efeziërs 2: 11-22
 Vrijdag
: Efeziërs 3: 1-21
 Zaterdag : Marcus 7:24-30

1. Start de avond met gebed
Vraag de Heer om een luisterend oor en open hart voor Hem en voor elkaar.
2. Bespreking
 Wat vind je van de uitspraak van Franciscus van Assisi? Kun je er iets
mee?
 Zorg ervoor dat je het Bijbelgedeelte (Matt. 15:21-28) op papier hebt.
Lees het gedeelte door en zet de volgende symbolen in de tekst:
? bij iets wat je niet begrijpt of wat vragen oproept
! bij iets wat je opvalt of een nieuw inzicht
+ bij iets wat je mooi vindt of je raakt
- bij iets wat je verdrietig maakt of irriteert
# bij iets wat je ontdekt om te gehoorzamen
Loop de verschillende symbolen langs en probeer onder woorden te
brengen waarom je voor dit symbool bij deze tekst gekozen hebt.
 Praat met elkaar door: zijn er hindernissen die we als gemeente hebben
opgeworpen voor niet-christelijke collega’s of buurtgenoten om Jezus te
leren kennen? Wat kunnen we daaraan doen? Persoonlijk of als
gemeente?
 Staan er op het preekblad nog wat stellingen die je wilt bespreken?
 Wat heb je geleerd, wat kun je aan je belijdenis over Jezus toevoegen?
3. Sluit de avond af met (gezamenlijk) gebed
Bid voor zegen op contacten met buitenkerkelijken, dat ze Jezus mogen leren
kennen als hun Redder.
Wereldwijd zijn veel christenen die niet in vrijheid hun Heer Jezus kunnen
dienen. Doe in het gebed voorbede voor deze broers en zussen. Misschien
zijn de afgelopen weken ook wel groepen en landen in het nieuws geweest.
Je kunt ook de ranglijst van Open Doors gebruiken, om landen en volken in
het gebed aan de Heer op te dragen.
https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/nieuws/2018/januari/ranglij
st-christenvervolging-2018/

5e zondag: 18 maart 2018
Geloof als een mosterdzaadje

Lezen: Matteüs 17:14-23
Tekst: Matteüs 17:20-21
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Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben
als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar
21
daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’ Dit soort kan
alleen door gebed en vasten worden uitgedreven.

Jezus wordt geconfronteerd met falende leerlingen: waarom konden wij die
boze geest niet uitdrijven? Jezus: vanwege jullie gebrek aan geloof. Hadden
jullie maar een geloof als een mosterdzaadje. Dan konden jullie bergen
verzetten!
Hoe staat het met ons geloof? Gebrekkig en falend, zoals bij de leerlingen?
Maar waar gaat het dan om? Gaat het om een beetje geloof tegenover méér
geloof? Of gaat het over geloof tegenover óngeloof? En: bergen verzetten –
moeten we dat letterlijk nemen?
Geloven betekent, dat je het niet van jezelf verwacht, maar alle vertrouwen
in God hebt.
Heb jij dat vertrouwen? Of is je geloof vooral twijfel?
Jezus: alles is mogelijk voor wie gelooft! (Mk. 9:23) En een geloof als een
mosterdzaadje is voldoende!
Bijbelleesrooster:
 Maandag : Genesis 22:1-19
 Dinsdag
: Psalm 62
 Woensdag : Matteüs 16:13-25
 Donderdag : Lukas 7:1-10
 Vrijdag
: 1 Korintiërs 12:1-11
 Zaterdag : Efeziërs 2:1-10

1. Start de avond met gebed
Vraag God om geloof, om volharding. Voor jezelf, voor elkaar, voor de ander.
Bid of Hij je wil laten groeien in geloof door de Heilige Geest.
2. Bespreking
 Wat vind je van de cartoon? Gaat het in het geloof om hard werken, stug
volhouden, goed je best doen?
 Lees Matt. 17:14-23 (een paar keer) door.
 Schrijf op wat je opvalt en wat je kunt bedenken aan vragen. Bijv.: Wat
gebeurt er? Wat gebeurt hiervoor en wat erna? Waarom gebeurt dit of
waarom zegt iemand dit? Waarom staat dit in de bijbel? Wat is de
volgorde van de gebeurtenissen? Neem er de tijd voor zoveel mogelijk
verschillende vragen te bedenken. Deel ze met elkaar.
 Probeer de vragen te beantwoorden. Soms zijn er meer antwoorden
mogelijk, schrijf ze allemaal op. Vragen waar je echt niet uitkomt kun je
overslaan. Tijdens het beantwoorden komen misschien nieuwe vragen
op. Schrijf die ondertussen op.
 Loop opnieuw de vragen langs. Misschien kun je vragen beantwoorden
waar je eerst niet uitkwam.
 Wat is volgens jou de kern of de belangrijkste zin in dit gedeelte? Of:
welke drie woorden kun je absoluut niet missen in dit gedeelte?
 Denk er over na wat die kern (die zin) voor jezelf betekent. Bijvoorbeeld:
hoe ga ik hier zelf mee om, wat betekent dit voor mijn relatie met God,
wat wil ik hiervan onthouden, enzovoorts. Schrijf dat op.
 Deel met elkaar wat je hebt opgeschreven.
 Staan er op het preekblad nog wat stellingen die je wilt bespreken?
 Wat heb je geleerd, wat kun je aan je belijdenis over Jezus toevoegen?
3. Sluit de avond af met (gezamenlijk) gebed
Dank God voor wat jullie hebben mogen delen.
Vraag of Hij je wil leren je leven volledig in zijn handen te leggen.

6e zondag: 25 maart 2018
De intocht in Jeruzalem

Lezen: Matteüs 21:1-16
Tekst: Matteüs 21:4-5
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Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet:
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‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig
en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’

Jezus komt met zijn leerlingen in Jeruzalem aan. Rijdend op een ezel gaat Hij
de stad binnen. De intocht van Jezus is een groot feest. Van alle kanten wordt
Hij toegezongen: “Hosanna voor de Zoon van David!” Met zijn intocht laat
Jezus de profetie van Zacharia 9 in vervulling gaan: de Koning komt de stad
binnen op een ezel.
Maar waarom op een ezel? Waarom rijdt Jezus niet op een paard? Dat past
toch veel meer bij een koning? Een ezel is een lastdier en totaal niet geschikt
voor in de strijd. Maar zo laat Jezus zien dat Hij een Koning is die andere
maatstaven hanteert dan aardse koningen. Koning Jezus is zachtmoedig, Hij
komt echte vrede brengen.
Na Jezus’ bijzondere intocht is Jeruzalem in rep en roer. “Wie is die man
toch?” vragen de mensen zich af. Een indringende vraag die ons deze 40dagen-periode bezighoudt: Wie is Jezus? Wat voor soort Koning is Hij
eigenlijk? En wat betekent dit voor mij en voor mijn leven?
Bijbelleesrooster:
 Maandag : Psalm 24
 Dinsdag
: Psalm 72
 Woensdag : Psalm 118:1-29
 Donderdag : Jesaja 53:1-12
 Vrijdag
: Jesaja 62:1-12
 Zaterdag : Jeremia 23:1-8

1. Start de avond met gebed
Dank voor de komst van de grote Koning in deze wereld en voor de komst
van zijn Koninkrijk.
Bid dat jullie samen meer mogen ontdekken wat voor soort Koning Jezus is.
2. Bespreking
 Ben jij als burger van het Koninkrijk van Jezus herkenbaar? Bespreek met
elkaar waaraan je een burger van het koninkrijk kunt herkennen. Wat
vraagt de Koning van je? Heeft dat iets te maken met wat soort Koning
Hij is?
 Lees om de beurt een stukje van het Bijbelgedeelte (Matt. 21:1-16)
hardop.
 Welke vraag zou ik aan de groep willen stellen? Formuleer je vraag zo
duidelijk mogelijk op papier. Verzamel alle vragen uit de groep.
Bespreek de vragen en probeer zoveel mogelijk antwoorden te
vinden.
 Vraag jezelf af: Welke waarheid in dit gedeelte is belangrijk voor mij?
Waarom? Schrijf je gedachten op. Wissel met elkaar de eigen
ontdekkingen uit.
 Welke waarheden in dit gedeelte zijn relevant en kunnen vandaag
toegepast worden? Maak met de groep een lijstje van relevante
waarheden. Schrijf daarna voor jezelf op wat jouw persoonlijke
toepassing is. Wat ga jij met één van die waarheden doen?
 Staan er op het preekblad nog wat stellingen die je wilt bespreken?
 Wat heb je geleerd, wat kun je aan je belijdenis over Jezus toevoegen?
3. Sluit de avond af met (gezamenlijk) gebed
Breng in je gebed bij God wat je gelezen, gehoord of geleerd hebt. Vraag of
Hij je wil helpen om in je leven de waarheden toe te passen, die deze avond
zijn besproken.
Prijs Hem om alles wat Hij heeft gedaan en nog doet.

Goede Vrijdag: 30 maart 2018
Wie is Jezus? Over teleurstelling en onverwachte hoop

Lezen: Matteüs 27:27-61
Tekst: Matteüs 27:50-54
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Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de
tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen
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spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot
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leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen
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en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met
hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door
een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’

Het einde van een droom. Bruut spat Jezus’ leven uiteen. Heb je weleens
geloofd in iemand en dat het dan heel anders liep? Teleurstellend? Jezus
wordt veroordeeld tot de dood. Einde verhaal. Zand erover.
Maar wie is Jezus nu toch? Een misdadiger, de dood schuldig, natuurlijk! Toch
wordt de vraag op Goede Vrijdag verschillend beantwoord: is hij ook niet de
koning van de Joden? Of zelfs de Zoon van God? Of Elia? Of toch werkelijk
Gods Zoon?
Er gebeurt iets wonderlijks op het moment dat Jezus sterft. Graven gaan
open. Het wordt al een beetje Pasen… Wie is Jezus nu toch?

Paaszondag: 1 april 2018
De Heer is waarlijk opgestaan

Lezen: Matteüs 28:1-15
Tekst: Matteüs 28:1-15
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De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de
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gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar,
dat is de plaats waar hij gelegen heeft.

Het lijkt bijna een 1-april-grap: het niet waar zijn! Maar het is wel degelijk
waar: op de paasmorgen blijkt het graf van Jezus leeg te zijn. De Heer is
waarlijk opgestaan! De vrouwen krijgen het te horen van de engel die de
steen van het graf heeft weggerold. Zij vertellen het goede nieuws aan de
leerlingen. De hogepriesters en de oudsten krijgen het bericht te horen van
de soldaten die het graf moesten bewaken. Ze besluiten een leugen de
wereld in te sturen: “de leerlingen van Jezus hebben het lichaam van hun
rabbi weggehaald.”
Zo wordt er op verschillende manieren gereageerd op het lege graf. Dat was
op de eerste paaszondag al, het is vandaag niet anders. Jezus is opgestaan:
hoe reageren wij daarop? Hoe reageer jij daarop?

Dagboekje Bijbellezen
Dit dagboekje wil je helpen om je (persoonlijke) manier van Bijbellezen wat
meer vorm en structuur te geven. Tegelijk bouw je ook aan een dagboekje,
dat je na verloop van tijd weer kunt teruglezen. Vallen je andere dingen op?
Zijn er punten die je niet begreep, die je nu wat duidelijker zijn? Hoe gaat het
met de zaken waar je om gebeden hebt, of die je in praktijk wilde brengen?
Je kunt het dagboekje ook gebruiken voor Bijbelstudie in de kring. Daarbij
kun je dan wat je bij de verschillende kopjes hebt ingevuld met elkaar delen.
Denk er wel aan dat het soms heel persoonlijk kan zijn. Een veilige omgeving
is bij dit soort besprekingen dus erg belangrijk!
Hoe werkt het?
 Bid om de leiding van de Heilige Geest.
 Lees het Bijbelgedeelte rustig en zorgvuldig door.
 Vul de vakken van het dagboekje in. Misschien kun je niet alle vakken
meteen invullen. Lees daarom de tekst nog één of meer keren goed door.
 Bedenken: Is er iets dat ik kan leren van dit gedeelte?
Wat is je opgevallen? Omschrijf het gedeelte in je eigen woorden. Ook als
je iets niet begrijpt, kun je dat hier opschrijven.
 Bedanken: Is er iets waarvoor ik God kan danken?
Staan er beloften in? Lees je iets over Gods grote daden of Jezus’ werk?
 Belijden: Is er iets dat ik voor God moet belijden?
Klopt mijn denken en doen met de aanwijzingen en geboden in de tekst?
 Bidden: is er iets waar ik God om kan bidden?
Wat wil ik God vragen? Wat heb ik nodig?
 Beoefenen: Is er iets dat ik vandaag in praktijk kan brengen?
Op welke manier kan dat wat ik gelezen heb toegepast worden in mijn
dagelijkse leven?
 Bewaren: Is er iets dat ik in mijn hoofd en hart wil bewaren?
Is er een tekst die ik graag wil onthouden?
 Dank God voor de inzichten die Hij je heeft gegeven en vraag Hem of
Hij ze wil laten doorwerken in je leven.

Dagboekje Bijbellezen
Datum

Bijbelgedeelte

BEDENKEN

(tekst…………….……..)

BEDANKEN

(tekst…………….……..)

BELIJDEN

(tekst…………….……..)

BIDDEN

(tekst…………….……..)

BEOEFENEN

(tekst…………….……..)

BEWAREN

(tekst…………….……..)

De kringplanner
De kringplanner is een handig instrument om met elkaar afspraken te maken
en vast te leggen. Vul de kringplanner in op de eerste avond dat jullie bij
elkaar komen. Op die manier leg je afspraken vast en zijn ze steeds weer
terug te lezen. Ook mensen die afwezig zijn kunnen op die manier ook steeds
op de hoogte gehouden worden.
Download de kringplanner via de website van de Maranathakerk Je hebt dan
een digitale versie. Je kunt een aangepaste versie van de kringplanner via de
whatsapp of de email versturen als er iets veranderd is.
Het invullen van de kringplanner wijst zich vanzelf:
 Datum. Wanneer komt de kring bij elkaar?
 Wat. Wat is het onderwerp dat die avond besproken wordt?
 Waar. Wat is het adres waar de kring die avond bij elkaar komt? Zet er
ook de naam en het telefoonnummer bij van de gastheer en gastvrouw
van die avond.
 Wie. Wie is of zijn verantwoordelijk voor de leiding van die avond? Zet de
naam en het telefoonnummer erbij.
 Bijzonderheden. Zijn er nog dingen die voorbereid moeten worden? Iets
vooraf lezen of bestuderen? Misschien iets meenemen?
Je kunt natuurlijk variëren met de kringplanner. Als je de invulling van de
vakken op een andere manier meer praktisch voor je kring kunt maken, moet
je dat vooral doen!
Het gaat erom dat je een instrument in handen hebt om afspraken vast te
leggen. Zodat iedereen rekening kan houden met de afgesproken data. En
iedereen goed voorbereid naar de kringavonden kan toeleven.
Hebben jullie het project afgerond, dan willen we graag jullie ervaringen
horen! Wat ging goed, wat kan beter? Ideeën voor een volgende keer?
Op de website staat een evaluatieformulier, dat je kunt downloaden. Vul het
in en stuur het naar kkoelewijn@spaknburg-zuid.nl.

De kringplanner

datum

wat

waar

wie

bijzonderhede
n

Mijn geloofsbelijdenis:

JEZUS, U bent

