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Les 1 Alles wordt weer nieuw 25 juni-1 juli 

 
Kerntekst: Genesis 1:26, 27 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Gerald Schroeder, die vroeger natuurkundige was aan het Institute of Technology in Massachusetts 
en nu in Jeruzalem woont en lesgeeft, beschrijft hoe veel natuurwetenschappers momenteel 
erkennen hoe precies het universum in evenwicht is. 
 Hij citeert bijvoorbeeld de astrofysicus Michael Turner die zegt dat de precisie van het 
universum zodanig is 'dat iemand een pijl helemaal naar de overkant van het universum zou 
kunnen gooien en deze aan de andere kant een roos met een diameter van een millimeter zou 
kunnen raken.' 
Evenzo stelt Nobelprijswinnaar Steven Weinberg dat voor welke soort leven ook, om te kunnen 
bestaan, energieën die bij het begin van het leven aanwezig zijn, tot op ongeveer 120 decimalen 
nauwkeurig zouden moeten zijn. Met andere woorden: Als die energieën, in 'willekeurige 
eenheden', niet 
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000 waren, maar in plaats hiervan 
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000001, dan zou er in het universum geen enkel soort leven kunnen zijn. 
 Roger Penrose, professor in de wiskunde aan Oxford gaat nog verder. Hij stelt dat de 
waarschijnlijkheid waarmee het universum bij de schepping de benodigde bruikbare energie had, 
een tiende tot de macht 123 zou zijn‒een getal dat, gespeld, een miljoen miljard  miljard  miljard  
miljard  miljard  miljard  miljard  miljard  miljard  miljard  miljard  miljard  miljard nullen heeft. 
(http://www.geraldschroeder.com/FineTuning.aspx) 
 Net zoals God natuurkundige wetten heeft geschapen die het universum draaiende houden, 
heeft hij ook morele wetten vastgesteld om te garanderen dat mensen tot hun volledige potentieel 
zouden komen. Als we de natuurkunde proberen uit te dagen‒zoals door van een steile rots te 
springen en proberen te vliegen‒moeten we met de gevolgen leven. Op dezelfde manier hebben 
we onder de gevolgen te lijden wanneer we Gods morele wetten overtreden. 
  Net zoals we nooit zouden proberen high-tech apparatuur te bedienen zonder de 
gebruiksaanwijzing te lezen, zo is het voor ons belangrijk Gods gebruiksaanwijzing, de Bijbel, te 
lezen, die ons laat zien hoe we zouden moeten leven. Onze Schepper weet hoe wij het beste ware 
blijdschap, vervulling en zingeving kunnen vinden. 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

1. Praat met uw groep over het universum dat precies in evenwicht is en waarin wij leven, en 
hoe dat niet alleen op het lichamelijke, maar ook op het morele en geestelijke domein 
betrekking heeft. 

2. Nodig groepsleden uit om vanuit hun eigen ervaring voorbeelden te delen hoe 
verschillende keuzes positieve en negatieve gevolgen voor hun leven hebben gehad. 
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Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Gebrokenheid genezen 
(Herhaal Genesis 1:26, 27; 9:6, 7 met uw groep) 
 
God heeft vanuit de onpeilbare hoogten en diepten van zijn eigen liefde en volmaaktheid onze 
wereld geschapen. Door het hele proces heen noemde hij zijn scheppingswerk 'goed' (Genesis 1:4, 
10, 12, 18, 21, 25, 31). Op het hoogtepunt van zijn schepping schiep God menselijke wezens als 
mannelijk en vrouwelijk en 'naar Gods beeld' (Genesis 1:27, NBG). En toen hij hen schiep zegende 
hij hen (Genesis 5:2). 
 We kunnen alleen maar fantaseren hoe deze wereld zou zijn geweest als Adam en Eva, pas 
geschapen en zojuist gezegend, ervoor hadden gekozen God te gehoorzamen en de verboden 
vrucht niet te eten. In plaats hiervan schildert de Bijbel, in Genesis 3‒6, een al te duidelijk beeld 
van Gods heerlijke en volmaakte schepping die kapot is‒volkomen gebroken. Adam en Eva zijn God 
ongehoorzaam (Genesis 3:6, 7), Kaïn vermoordt zijn broer, Abel (Genesis 4:8), wat meer moord ten 
gevolge heeft (Genesis 4:23, 24) en nu ervaren mensen leed, in plaats van blijdschap, in dagelijks 
gezwoeg (Genesis 5:29). 
 God ziet 'dat de boosheid des mensen groot was op de aarde' (Genesis 6:5, NBG). Vanwege de 
verdorvenheid die heviger wordt en het feit dat zijn schepping nu gebroken is, heeft God verdriet 
en 'het smartte Hem in zijn hart' (Genesis 6:6, NBG). Juist hier, aan het begin van de geschiedenis 
van de wereld, zien wij een God die van zijn schepping houdt en voor haar zorgt en 'het smart 
Hem' als zij zich van hem afzondert. In zijn pijn besluit God dat het nodig is dat hij de wereld gaat 
'rebooten'‒herstarten door een reinigende zondvloed te sturen. 
 Vanuit deze context van de aarde die tevoorschijn komt uit de vloed‒de meest catastrofale 
gebeurtenis in de jonge geschiedenis van de aarde‒sluit God een verbond met Noach en zijn 
familie (Genesis 9:11). Deze context is cruciaal, omdat God Noach en zijn familie vertelt dat er in 
deze nieuw geschapen wereld belangrijke gedragsregels moeten zijn. Niet langer moeten ze als 
gebroken mensen leven, maar als complete mensen. En om dit te benadrukken herinnert hij hen 
eraan dat ze naar het beeld van God gemaakt zijn en gebruikt hiervoor exact dezelfde taal als hij bij 
de schepping van de wereld heeft gebruikt (Genesis 9:6). 
 In de herschapen toestand moeten ze als mensen leven die naar dat beeld zijn gemaakt. Ten 
eerste moeten ze menselijk leven met het grootste respect behandelen en nooit bloed van een 
ander vergieten (Genesis 9:6). Gebroken mensen doden, terwijl mensen die naar Gods beeld 
leven, bezig zouden moeten zijn met liefhebben, genezen en herstellen. Ten tweede zegt hij hen 
dat ze kinderen moeten krijgen (Genesis 9:7), waardoor mensen die naar het beeld van God zijn 
gemaakt, het scheppen van leven zoals hij doet, het best kunnen benaderen. 
 
Denk over het volgende na: Bestudeer met uw groep het thema van herstel in de Bijbel. Wat zijn de 
voornaamste passages in de Bijbel die dit thema benadrukken? 
 

■Wat voor specifieke voorbeelden van gebrokenheid kunnen we in onze eigen kerkgemeenschap 

zien? Hoe staat dit met de gemeenschap buiten onze kerk? 
 

■Paulus spreekt erover dat aan ons het dienstwerk van de verzoening is gegeven (2 Korintiërs 

5:18). Hoe staat dit dienstwerk in verband met herstel? Hoe kunnen we persoonlijk bij herstel en 
verzoening betrokken zijn? 
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Les 2 Het herstel van de heerschappij 2-8 juli 

 
Kerntekst: Psalmen 8:3-8 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Tijdens de volgende activiteit zult u uw groep twee scenario's voorleggen die iets zeggen over een 
manier waarop mensen zich verhouden tot dieren. Gebruik deze als springplank om de 
fundamentele principes, waarover in de les van deze week wordt nagedacht, te behandelen en toe 
te passen. 
 
Activiteit: 

1. De Bayside Pet Spa in Florida is een luxe kuuroord voor honden waar, onder andere, een 
'lichaam en ziel' service wordt aangeboden, die het 'Ultieme Ontspanningspakket' wordt 
genoemd. Volgens de website: 'Deze complete dag in het kuuroord is inclusief een luxueuze 
verzorging in het kuuroord, geverfde tenen (indien geschikt), een massage van 30 minuten, 
aromatherapie, een gourmetmaaltijd en twee activiteiten die hun persoonlijkheid passen' 
(http://www.baysidepetspa.com). 

2. Volgens Ingrid Newkirk, mededirecteur van People for the Ethical Treatment of Animals 
(PETA): 'Er is geen rationele basis om te zeggen dat een mens speciale rechten heeft. Een 
rat is een varken is een hond is een jongen. Ze zijn allemaal zoogdieren.' Ze voegt eraan toe: 
'Zelfs als wetenschappelijk onderzoek op dieren een geneesmiddel tegen aids opleverde, 
zouden we ertegen zijn.' Michael Fox van de American Humane Society zegt: 'Het leven van 
een mier en het leven van mijn kind zouden evenveel respect moeten krijgen.' 
(http://njabr.com/education/general-background-on-biomedical-research/animal-welfare-
and-animal-rights). 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

3. Huisdieren kunnen mensen vreugde, gezelschap en zelfs emotionele genezing brengen. 
Hoe wordt echter met deze twee scenario's het belang benadrukt om een Bijbels 
perspectief te handhaven van de plek die ons in de schepping toekomt? 

4. Waarom is, in het licht van deze twee scenario's, de Bijbelse leer van heerschappij zo 
belangrijk? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Laat God de heerschappij hebben 
(Herhaal Genesis 1:26-28, 3:1-7 met uw groep) 
 
We kunnen onze door God gegeven heerschappij alleen doeltreffend uitoefenen als we de grenzen 
van die heerschappij erkennen. Nadat God Adam en Eva had geschapen gaf hij hen heerschappij 
over de dieren. Evenzo gaf hij de volledige heerschappij over de aarde en de vrijheid om alles wat 
ze in de hof lekker vonden te eten‒vruchten, noten, zaden‒behalve de vruchten van de boom van 
de kennis van goed en kwaad. De slang vertelde hen echter dat God probeerde hun macht te 
beperken. Hij voorzag in het eerst opgetekende voorbeeld van een techniek die in de politieke 
wereld van vandaag 'spin' zou worden genoemd‒waarbij de waarheid wordt verdraaid om een 
verkeerde of onvolledige indruk te wekken. Spin maakt het ware onwaar en het onware waar. 
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 De sprekende slang, 'het sluwst' van alle schepselen die God gemaakt had (Genesis 3:1) 'spint' 
Gods bepaling. Hij drukt ongeloof uit dat God Adam en Eva zou voorhouden uit de gehele tuin 
geen vruchten te eten (een gebod waarvan hij wist dat God dit niet gegeven had). 'Is het echt zo 
dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?' (Genesis 3:1, HSV) 
 Eva antwoordt: 'Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht 
van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch 
die aanraken; anders zult gij sterven' (Genesis 3:2, 3, NBG). 
 Onmiddellijk spreekt de slang tegen: 'U zult zeker niet sterven' (Genesis 3:4)! Eva was 
overgehaald. Niet alleen was de spin van de slang aantrekkelijk‒deze zou haar 'verstandig … 
maken' (SV) ‒maar de vruchten waren ook 'goed … om van te eten' (NBG) , '… een lust voor het 
oog' (Genesis 3:6). Sindsdien zijn mensen de hele tijd geconfronteerd met een verscheidenheid 
aan aantrekkelijke 'vruchten' die veel dingen beloven‒wijsheid, vrede, macht, geluk, gezondheid, 
voldoening, vervulling.Het is echter een loze belofte; ze is niet echt. Ware vervulling komt alleen 
wanneer we beseffen dat God de totale heerschappij over alles heeft en dat ons recht op 
heerschappij over de aarde alleen geldig is voor zover we erkennen dat hij Heerser over alles is. 
 
Denk over het volgende na: Men zegt dat in democratische maatschappijen politieke macht haar 
wettigheid aan 'het volk' ontleent. Gekozen leiders oefenen dus macht uit namens degenen die zij 
vertegenwoordigen en moeten uiteindelijk bij hen verantwoording afleggen. In hoeverre is dit een 
goede analogie voor de verantwoordelijkheid die God ons over de aarde gegeven heeft? Op wat 
voor manieren zou dit idee van 'gedelegeerde heerschappij'‒ bij God voor onze daden  
verantwoording moeten afleggen‒van invloed kunnen zijn op de manier waarop we andere 
mensen en de hulpbronnen van de wereld behandelen? 
 
II. Heerschappij over anderen 
(Herhaal Psalmen 8:3-8 en Marcus 10:35-45 met uw groep) 
 
De psalmist schetst duidelijk de door God ingestelde rangorde in het universum (Psalmen 8:3-8). 
De zonde ondermijnt die orde en brengt mensen tot ongepast gedrag. Een voorbeeld hiervan kan 
worden gezien in de wereldse ambitie van Jakobus en Johannes, 'zonen van de donder'. Niet 
tevreden met de door God gegeven heerschappij over de natuur willen ze heerschappij over hun 
medemensen. Uitkijkend naar de toekomst vragen ze Jezus: 'Geef ons, dat wij de één aan uw 
rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid' (Marcus 10:37, NBG). 
Ze verzochten niet om de toekenning van deze zetels om effectievere dienaren te kunnen zijn. Ze 
vroegen schaamteloos om zetels van eer en aanzien in een aards koninkrijk waarvan ze dachten 
dat Jezus dit zou oprichten. 
 Opnieuw  moet Jezus zich hebben afgevraagd of iemand van zijn discipelen ook maar naar één 
woord had geluisterd van wat hij hen had verteld. Natuurlijk escaleerden de dingen toen de andere 
discipelen vernamen waarom Jakobus en Johannes hadden verzocht. 
 Vriendelijk maar direct vertelde Jezus hen dat ze niet spraken als discipelen‒ze spraken als 
mensen uit de wereld die met macht speelden. Dit verzoek was het soort ding dat Jezus van politici 
zou verwachten‒van heersers en hoge functionarissen‒maar niet van zijn volgelingen. Volgens 
Jezus komt grootheid niet van macht en heerschappij over anderen. Jakobus en Johannes moesten 
nog leren dat hij niet geïnteresseerd was in een aards koninkrijk en de waarden die daarmee 
gepaard gingen. Hij was niet geïnteresseerd in roem, rijkdom en macht. Als zijn discipelen echt 
werkelijk groot wilden zijn, zouden ze zich moeten vernederen als dienaren en slaven. Jezus zelf, de 
Schepper van het universum, is niet naar de aarde gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen (Marcus 10:42-45). Het was een nederigheid die hem helemaal tot het kruis bracht. 
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Denk over het volgende na: Vraag uw groep mensen op te noemen‒hetzij openbare figuren of 
niet‒die het soort 'ware grootheid' tonen die Jezus liet zien. Wat voor karaktertrekken hebben 
deze mensen gemeen? Praat erover hoe dit idee van ware grootheid in verband zou kunnen staan 
met een juiste of onjuiste uitoefening van heerschappij. 
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Les 3 Recht en genade: deel 1 9-15 juli 

 
Kerntekst: Jesaja 1:13-17 
 
Stap 1─Toepassen 

Sommige zevendedags-adventisten worden nerveus wanneer er over sociale kwesties wordt 
gepraat. Ze hebben het gevoel dat dit op de een of andere manier minder belangrijk is dan de 
'geestelijke' roeping die wij hebben om 'zielen' van mensen te redden. Ze erkennen het belang van 
dingen als gezondheid en medisch werk, maar zien dit voornamelijk als 'inkomertje' voor het 
evangelie. Maak van de gelegenheid gebruik om deze kwesties te onderzoeken in het licht van het 
Bijbelse advies dat uit de les van deze week naar voren komt. Zorg ervoor dat u de groep stuurt, 
zodat zij niet alleen maar persoonlijke meningen delen en nodig hen uit om wat ze aanvoeren 
vanuit de Bijbel te ondersteunen. 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

5. Nodig de groep uit om over deze stelling te praten: 'Zorgen voor de fysieke noden van 
mensen is niet alleen maar de weg bereiden voor het evangelie; het maakt een onmisbaar  
deel uit van het evangelie.' 

6. Zevendedags-adventisten verwerpen de platonische scheiding van de menselijke ziel en 
lichaam. Wat voor gevolgen zou dit moeten hebben voor de manier waarop we ons 
verhouden tot de fysieke en geestelijke noden van mensen? Wat voor verband is er tussen 
onze holistische zienswijze op de menselijke natuur en ons veelomvattende werk op het 
gebied van onderwijs, medisch werk, godsdienstvrijheid en humanitair werk? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Leeg ritueel 
(Herhaal Jesaja 1:11-17 en Jeremia 6:13-15 met uw groep) 
 
Profeten in het Oude Testament zoals Jesaja spraken met passie en woede over sociaal onrecht. 
Hun zorg was echter niet alleen dat Gods vermeende volk wezen, weduwen en immigranten 
verkeerd behandelde of op zijn best over het hoofd zag. Ze waren vooral boos, omdat dit vergezeld 
ging van valse religiositeit, leeg ritueel en geestelijke huichelarij. Het is slecht genoeg om de 
kwetsbaren verkeerd te behandelen, maar om dit in de naam van de godsdienst te doen maakte 
het dubbel zo erg. 
 Dit is een thema dat door de hele Bijbel heen loopt. Jeremia was boos dat zelfs Gods 
vermeende profeten en priesters‒van wie je een hogere gedragsstandaard zou verwachten‒'op 
eigen voordeel uit' waren en oneerlijk (Jeremia 6:13). Het deed Jeremia echter nog meer verdriet 
dat ze geen schaamte over hun gedrag toonden: 'Ze schamen zich niet in het minst, ja, zij weten 
niet van blozen' (Jeremia 6:15, HSV). 
 Jesaja beschrijft een God die leeg godsdiensting ritueel beu is: '… oververzadigd ben ik van de 
brandoffers' (NBG) … 'Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook' 
(NBV) … 'het bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag het niet; het is onrecht' (HSV) … 'Uw 
nieuwemaansdagen en uw feesten (SV: 'gezette hoogtijden') haat ik' (NBG) (Jesaja 1:11-14). Amos 
echoot dit thema. 'Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet 
luchten' (Amos 5:21, HSV). 
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 In Jesaja 58 vernemen we dat God vroom vasten zonder betekenis beu is. Het soort vasten 
waarin hij geïnteresseerd was, was: 

1. Ketenen van onrecht losmaken (Jesaja 58:6). 
2. De onderdrukten bevrijden (Jesaja 58:6). 
3. De hongerigen te eten geven (Jesaja 58:7). 
4. Van onderdak voorzien (Jesaja 58:7). 
5. De naakten kleden (Jesaja 58:7).7 

 
 Bewijsmateriaal doet vermoeden dat Jesaja deel uitmaakte van de Joodse aristocratie. Hij had 
vrienden met wie hij goede connecties had en toegang tot het koninklijk paleis. Hij was echter het 
meest bezorgd om hen die aan de zelfkant van de maatschappij leefden‒gevangenen, 
immigranten, wezen, weduwen, de armen. '… leer goed te doen,' schreeuwt hij uit. 'Zoek het recht, 
houd tirannen in toom, bied wezen bescherming' (NBV), 'verdedigt de rechtszaak der weduwe' 
(NBG) (Jesaja 1:17). 
 Vele honderden jaren later ging Jezus verder met het verwijderen van het vrome dunne laagje 
vernis van hen die aan sociaal onrecht voorbijgingen: 'Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, 
huichelaars,' zei hij. '... jullie geven tienden van munt, dille en komijn' (Matteüs 23:23). De 
farizeeën leefden strikt naar de letter van de wet. Ze vertienden alles in hun tuinen, zonder twijfel 
zelfs takjes peterselie.  '… maar', voegde Jezus toe, 'veronachtzamen wat in de wet zwaarder 
weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere 
te laten.' voegde Jezus toe: 'Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een 
kameel wegslikken' (Matteüs 23:24). 
 
Denk over het volgende na: Steeds weer spreken de profeten in het Oude Testament ten behoeve 
van wezen, weduwen, immigranten en andere kwetsbare leden van de maatschappij. Waarom 
denkt u dat God speciaal zo met deze groepen mensen begaan was? Hoe hoog staan de noden van 
deze mensen op de agenda van uw plaatselijke gemeente? 
 

■Jezus beschuldigde de godsdienstige leiders ervan dat ze uit hun drank de muggen ziftten, terwijl 

ze kamelen wegslikten. Kunt u gebieden aangeven waarop we vandaag misschien geneigd zijn 
hetzelfde te doen? 
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Les 4  Recht en genade: deel 2 16-22 juli 

 
Kerntekst: Jesaja 61 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Het is voor ons als christenen niet goed genoeg om alleen maar medelijden te hebben met de 
armen of de onderdrukten. Maak van de gelegenheid gebruik om met groepsleden over 
verschillende manieren te praten waarop we op een positieve en behulpzame manier kunnen 
reageren op onrecht dat we waarnemen. 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

7. Hoe kunnen zevendedags-adventisten openbaar beleid ten behoeve van de armen 
bepleiten? Zouden zevendedags-adventisten van de politiek weg moeten blijven? Praat 
hierover. 

8. Is uw kerk betrokken bij het sponsoren van of deelnemen aan programma's die zich richten 
op de oorzaken van armoede? Zo niet, zou ze dit moeten zijn? Geef redenen voor uw 
antwoord. Hoe zou u met een dergelijke activiteit beginnen? 

9. Wat betekent het om 'een leven van eenvoud en bescheidenheid te leiden'? Hoe kan dat 
verschil maken wanneer men zich met sociale kwesties bezighoudt? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Jezus en het jubeljaar 
(Herhaal Jesaja 61:1-11 met uw groep) 
 
Toen Jezus naar Galilea terugkeerde verspreidde het nieuws over hem zich snel door de omgeving. 
Lucas vertelt ons dat hij in synagogen onderwees 'en door allen werd geprezen' (vgl. Lucas 4:15). 
 Toen kwam Jezus naar zijn thuisstad Nazaret en werd uitgenodigd om in de synagoge te spreken. 
Hij stond op om voor te lezen en bewees onmiddellijk hoe nauw hij verbonden was met de lijn van 
profetische stemmen die zich terug naar het Oude Testament uitstrekte. Jezus koos ervoor uit 
Jesaja 61 voor te lezen en claimde dit als de blauwdruk voor zijn eigen dienstwerk. Dit is een 
hoofdstuk dat het belang doet uitkomen van dienstwerk voor de uitgestotenen en 
gemarginaliseerden van de maatschappij: 
 
'De Geest van de Heer rust op mij, 
want hij heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft hij mij gezonden, 
om aan gevangenen 
hun vrijlating bekend te maken 
en aan blinden het herstel van hun zicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'  
(Lucas 4:18, 19). 
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 En zo verkondigt Jezus aan het begin van zijn dienstwerk duidelijk dat zorg voor deze mensen in 
zijn agenda centraal zal staan. 
 Jezus gaat zelfs zo ver dat hij 'het jaar van het welbehagen van de Heere' (HSV) predikt of, zoals 
de Statenvertaling het vertaalt: 'het aangename jaar des Heeren'. Dit jaar waarnaar hij verwijst 
heeft een specifieke betekenis; het is het jubeljaar uit Leviticus‒een periode van een nieuwe start, 
waarbij schulden worden kwijtgescholden, slaven worden vrijgelaten en land aan zijn 
oorspronkelijke eigenaren wordt teruggegeven (Leviticus 25:10-13). Nu claimt Jezus dit vers als 
deel uitmakend van zijn zendingsverklaring: 'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling 
horen gaan' (Lucas 4:21). 
 De mensen in de synagoge van Nazaret waren, net als elders in Galilea, blij toen ze het 
onderwijs van Jezus hoorden: 'Allen betuigden hem hun bijval en en verwonderden zich over de 
genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden'(Lucas 4:22). Men liet zelfs wat namen vallen en er 
was wat geroddel onder insiders, toen ze elkaar verbaasd vroegen: 'Dat is toch de zoon van Jozef?' 
En ze waren meer dan enthousiast om de wonderen die hij deed te verwelkomen. 
 Het tij van de publieke opinie in Nazaret keerde echter snel toen Jezus de bredere reikwijdte 
van zijn visie op zending schetste. Tot hun grote teleurstelling had hij geen plannen om in Nazaret 
een show met wonderen op te voeren. In plaats hiervan maakte hij van de gelegenheid gebruik om 
te onthullen hoe zijn missie van liefde zich niet tot Galilea of Israël zou beperken‒het was een 
missie voor de hele wereld. Hij bracht twee voorvallen in de geschiedenis onder de aandacht, 
waarbij God ervoor had gekozen wonderen onder heidenen te verrichten‒de weduwe in Sarepta 
en de Syriër Naäman‒in plaats van onder het Joodse volk. 
 De mensen in de synagoge waren geschokt. Ze zongen niet langer en dreven Jezus de stad uit 
en probeerden hem over een steile rots te werpen, dit zonder succes (Lucas 4:28-30). 
 
Denk over het volgende na: Waarom koos Jezus ervoor de goodwill die hij in Galilea genoot te 
ondermijnen? Waarom was zijn boodschap van rechtvaardigheid en redding voor alle volken zo 
bedreigend voor zijn luisteraars? 
 
II. Gods vakmanschap 
(Herhaal Efeziërs 2:10 met uw groep) 
 
De apostel Paulus schrijft: 'Want zijn poiēma (maaksel) zijn wij, in Christus Jezus geschapen om 
goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft' (Efeziërs 2:10, NBG). De meeste vertalingen 
van de Bijbel vertalen het Griekse woord poiēma met ´vakmanschap´. 
De enige andere plek waar dit woord in het Nieuwe Testament voorkomt is in Romeinen 1:20: 'Zijn 
onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn poiēma 
(werken), zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets 
waardoor zij te verontschuldigen zijn.' Hier vertalen de meeste vertalingen poiēma  in de richting 
van 'wat gemaakt is'. 
 Sommige geleerden hebben onder de aandacht gebracht dat het Engelse woord 'poem' van 
poiēma afgeleid is en suggereren dat in deze verzen het besef er is van Gods schepping van de 
natuur en zijn schepping van menselijke wezens als werken van poëzie, van kunst. 
Wat de ware betekenis ook is, dit vers vertelt ons dat we zijn geschapen voor een zeer specifiek 
doel: ' om goede werken te doen'. 
 
Denk over het volgende na: Dit vers geeft ons een zeer specifiek doel in ons leven als christen‒we 
zijn geschapen om te leven en ' om goede werken te doen'.  
Wat voor soort goede werken denkt u dat Paulus in gedachten had? 
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Les 5 Jezus over werken met de gemeenschap 23-29 juli 

 
Kerntekst: Lucas 10:25-37 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Enige jaren geleden nam de kerk der Zevende-dags Adventisten een slogan aan: 'De zorgzame 
kerk'. Het was een prachtige slogan, iets waarop wij als adventisten trots zouden kunnen zijn. In die 
drie woorden is onze roeping samengevat om voor onze gemeenschap te zorgen, in navolging van 
Christus' methode van dienstbaarheid‒zich mengen, onze sympathie tonen, in noden voorzien, 
vertrouwen winnen en degenen die we helpen uitnodigen om Jezus te volgen. Zij belichaamt het 
zorgen voor hun mentale, fysieke en emotionele noden‒maar ook het geven om hun spirituele 
noden en het delen van het goede nieuws van redding met hen. 
 Het enige probleem met de slogan is dat 'De zorgzam kerk' niet echt een label is dat je aan 
jezelf kunt geven‒het moet worden verdiend. Het is een beschrijving die van anderen moet 
komen, niet van onszelf. 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

10. Hoe ziet uw gemeenschap zevendedags-adventisten? Staan we bekend als de mensen die 
van mensen houden en voor ze zorgen Zo niet, waarom niet? Wat voor specifieke dingen 
kunnen we deze week doen om te laten zien dat we de zorgdragende kerk zijn? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Pikuach nefesh 
(Herhaal Lucas 10:31-33 met uw groep) 
 
Het vers 'Breng het leven van een ander niet in gevaar' (Leviticus 19:16) betekent, letterlijk 
vertaald: '… gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste' (SV). Van dit vers komt het Joodse 
principe van pikuach nefesh, de verplichting om elk leven dat in gevaar is te hulp te komen. Pikuach 
nefesh gaat verder en leert dat, wanneer er tussen twee regels een spanningsveld is, de 
verplichting om een menselijk leven te redden belangrijker is dan alle andere verplichtingen. Het 
zou bijvoorbeeld dus als gepast worden beschouwd om op de sabbat een spoedoperatie te doen 
om iemands leven te redden. Of als het eten van niet-kosher voedsel als noodzakelijk werd 
beschouwd om van een ziekte te herstellen, dan zou van die dieetwet kunnen worden afgeweken. 
Joodse geleerden breiden vandaag het principe van pikuach nefesh uit en voegen dingen toe zoals 
het doneren van lichaamsorganen om levens te redden. 
 Dit staat aan de basis van Jezus' leer dat het geoorloofd is om op de sabbatdag goed te doen. Hij 
brengt bij de godsdienstige leiders onder de aandacht dat ze het principe met plezier toepasten als 
hun os op de sabbatdag in een greppel viel, maar aarzelden om het principe van pikuach nefesh tot 
wet te verheffen, wanneer er een menselijk leven bij betrokken was. Hoewel die leiders pikuach 
nefesh 'tevoorschijn zouden halen' om een leven te redden, zouden zij op de sabbat het handelen 
bij niet‒levensbedreigende omstandigheden ontmoedigen. Jezus daarentegen leerde dat een deel 
van de zegen van de sabbatdag was om een genezende kracht te zijn voor degenen die leden. 
 En zo zien we in het verhaal van de barmhartige Samaritaan dat pikuach nefesh wordt 
vermeden door degenen waarvan je zou verwachten dat ze het in praktijk zouden brengen‒de 
Leviet en de priester. Natuurlijk heeft Jezus in dit verhaal de priester in een moeilijke situatie 
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geplaatst. Vanwege reinheidswetten zou de priester groot risico lopen om ritueel onrein te worden 
door het lichaam van deze man aan te raken. Hoe zou hij de wet interpreteren? Wat zou het 
winnen‒liefde voor de naaste of het vasthouden aan de reinheidswet? Zoals blijkt laten noch de 
priester noch de Leviet zorg zien voor het leven dat in gevaar is. Schandelijk en schokkend genoeg 
is het een van de Samaritanen‒de gehate en verafschuwde verre neven van de Joden‒die ware 
pikuach nefesh toont. 
 
Denk over het volgende na: Hoe kunnen we de principes van pikuach nefesh in ons dagelijks leven 
toepassen? Maak gebruik van enige praktische voorbeelden van situaties waarmee we misschien 
geconfronteerd worden. 
 
II. Joden en Samaritanen 
(Herhaal Johannes 4:1-26 met uw groep) 
 
Zonder bronnen buiten de Bijbel te hoeven raadplegen weten we dat er tussen Joden en 
Samaritanen niets aan liefde verloren ging. Wanneer Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron 
ontmoet, zegt ze tegen hem: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!' (Johannes 4:9). Voor het geval iemand van zijn lezers niet begrijpt wat er achter 
haar opmerking zit, verklaart Johannes in een terloopse opmerking: 'Joden gaan namelijk niet met 
Samaritanen om' (Johannes 4:9). 
Bij een andere gelegenheid worden Jakobus en Johannes boos wanneer Jezus in een Samaritaans 
dorp ongastvrij wordt ontvangen. Hun reactie? 'Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat 
hen zal verteren?' (Lucas 9:54) 
 We moeten dit verhaal dus op een juiste manier zien, namelijk vanuit de oude gespannen 
situatie, sterker nog: haat, die er tussen Joden en Samaritanen bestond. De Samaritaan in Jezus' 
gelijkenis was geen ongelovige, geen heiden. Hij zou zich aan de Torah hebben gehouden en zich 
hebben laten leiden door de tien geboden. Het belangrijke punt hier is dat niemand van een 
Samaritaan verwachtte dat hij de Torah correct zou interpreteren, laat staan de held van het 
verhaal zou blijken te zijn. 

Denk over het volgende na: 
Wat denkt u dat het zou kunnen betekenen dat de wetgeleerde verwijst naar 'Die hem 
barmhartigheid bewezen heeft' (NBG), in plaats van hem 'een Samaritaan' te noemen, zoals Jezus 
deed? (Lucas 10:37). 
 

■Zijn er Joods/Samaritaans-achtige spanningen in uw gemeenschap? Wat kunt u doen om tussen 

deze twee groepen bruggen te helpen bouwen? 
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Les 6 Jezus onder de mensen 30 juli-5 augustus 

 
Kerntekst: Lucas 15:1, 2 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Budiman Soreng is een adventpionier‒een leek die werkt om nieuwe gemeenten te stichten in 
gebieden waar nog niemand geweest is. Aan het eind van de jaren negentig ging hij naar het 
Bengkayang gebied in Kalimantan, de Indonesische kant van het eiland Borneo. Het was een 
gebied waar hevige stammenstrijd woedde‒compleet met onthoofdingen en kannibalisme. 
Ondanks dit lukte het Budiman drie groepen gelovigen te stichten. 
 Hij zegt dat, toen hij aankwam, zijn eerste taak was om 'de situatie te bestuderen'‒de plaats en 
de mensen. Vervolgens begon hij vriendschap te sluiten met animisten, moslims en Chinese 
boeddhisten, net als met andere christenen. 'Ik speelde voetbal met de mensen, ging 's morgens 
joggen en werkte met hen in de rijstvelden,' zegt hij. 'Om middernacht bad ik: 'Heer, werk eerst in 
mijn hart. Daarna kan ik met de mensen werken. Laat me zeggen wat Jezus zou zeggen.' 
 Budiman begon spoedig gezinnen te bezoeken en vanuit de Bijbel te delen. Hij communiceerde 
met mensen in hun plaatselijke dialect en componeerde geestelijke liederen in hun taal. 
In de volgende paar jaar werden meer dan tweehonderd mensen gedoopt en, met behulp van vier 
andere pioniers, opende Budiman vijf nieuwe gebieden voor adventistisch werk. 
 De eerste sleutel tot een geslaagde toenadering, zegt Budiman, is bescheiden zijn. 'We hebben 
hier een uitdrukking‒'we betreden het terrein.' Dat betekent 'We komen hier; we zijn als de 
mensen hier.' Door zich te mengen onder de mensen in hun dagelijkse bezighouden vond Budiman 
de opening om de liefde van Jezus met de gemeenschap te delen. 
 
Stap 2─Vraag om over na te denken 
 

11. Hoe helpt het verhaal van Budiman ons te begrijpen wat het betekent om zich te 
mengen zoals Jezus? Praat over de uitdrukking‒'we betreden het terrein.' 'Betreedt 
onze kerk het terrein' in de plaatselijke gemeenschap of heeft zij de neiging op zichzelf 
te blijven? Leg dit uit. Praat over specifieke manieren waarop u deze week 'het terrein 
kunt betreden'. 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Vriend van zondaars 
(Herhaal Matteüs 9:10-13 met uw groep) 
 
Wanneer de farizeeën Jezus in het huis van Matteüs met tollenaars en 'zondaars' zien eten, gaan ze 
achter zijn rug om naar zijn discipelen en verlangen van hen een verklaring voor zijn gedrag. Jezus 
hoort toevallig hun vraag en zegt: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. 
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 'Barmhartigheid wil ik, geen offers.' Ik ben niet gekomen 
om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.' (Matteüs 9:12, 13) 
Jezus haalt Hosea aan: 'Want in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en 
niet in brandoffers' (Hosea 6:6, NBG). Het volgende vers voegt deze pijnlijke woorden toe: 'Maar zij 
hebben als Adam het verbond overtreden; daar hebben zij Mij trouweloos bejegend' (Hosea 6:7, 
NBG). Hier worden we eraan herinnerd dat menselijke ontrouw tot op de tijd van Jezus niet nieuw 
was; het was niet nieuw in de tijd van Hosea‒het strekte zich regelrecht terug naar de hof van 
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Eden uit. En toch had God in al die tijd getracht zijn kinderen opnieuw naar zich toe te trekken. En 
nu was God uiteindelijk gekomen in de gedaante van zijn Zoon, Jezus‒om fysiek deel van het 
menselijk ras te worden, om Een met ons te worden en ons zo opnieuw met hem te verzoenen. 
 De evangeliën laten zien hoe Jezus zondaars aantrok. De heilige Zoon van God kende, meer dan 
wie ook, de afschuwelijke macht van de zonde en hoe deze het leven van mensen verwoest. De 
reden dat hij naar de aarde is gekomen, was om haar macht te vernietigen en dus sloot hij nooit 
voor een moment een compromis met de zonde of bagatelliseerde het gevaar ervan; en toch 
waren zondaars graag bij hem. Jezus verwierf een reputatie‒een slechte reputatie in de ogen van 
velen‒omdat hij met de verschoppelingen en de sociale melaatsen omging. Hij werd zelfs 
gebrandmerkt met de naam 'vriend van … zondaars' (Matteüs 11:19)‒een fantastisch eerbetoon 
aan de verbazingwekkende manier waarop hij met gewone, zondige mensen omging. 

Denk over het volgende na: Wat voor verschil maakte het voor Jezus om fysiek naar de aarde te 
komen, in plaats van slechts vanuit de hemel zijn dienstwerk voort te zetten? Zijn zondaars graag 
bij ons, als zevendedags-adventisten? Waarom of waarom niet? 

II. De aanraking van de Meester 
(Herhaal Matteüs 8 en 9 met uw groep) 
 
Het evangelie van Matteüs onthult een steeds terugkerend patroon waarin Jezus ideeën uitlegt en 
deze daarna in praktijk brengt. 
Nadat hij de krachtige bergrede heeft uitgesproken, komt hij van de berg naar beneden en geeft 
een demonstratie van de dingen waarover hij heeft gesproken. 
 In Matteüs 8 en 9 zien we dat hij elk aspect in praktijk brengt van wat Ellen G. White 'Christus' 
methode' noemt, inclusief een fantastische demonstratie van wat het betekent om zich onder de 
mensen te mengen als iemand die naar hun welzijn streefde. Het is fascinerend op te merken hoe 
vaak Jezus in deze twee hoofdstukken mensen fysiek aanraakt‒de meest directe manier waarop 
iemand zich kan mengen: 

1. Jezus steekt zijn hand uit en raakt iemand aan die aan huidvraat lijdt (Matteüs 8:3). Door dit 
te doen maakt Jezus zichzelf ritueel onrein‒onreinheid die wordt omgekeerd en 
tenietgedaan wanneer de melaatse op wonderbaarlijke wijze door Jezus' genezende 
aanraking wordt gereinigd. 

2. Jezus raakt de hand van Petrus' schoonmoeder aan en geneest haar koorts (Matteüs 8:15). 
3. Jezus neemt de hand van een jong meisje die gestorven is en wekt haar op uit de dood 

(Matteüs 9:25). 
4. Jezus raakt de ogen van enkele blinde mannen aan en geeft hen hun gezichtsvermogen 

terug (Matteüs 9:29). 
 
Denk over het volgende na: Wat is het belang van Matteüs' daad om het feit op te tekenen dat 
Jezus mensen fysiek aanraakt? Wat leert het ons over Jezus en de manier waarop hij dienstbetoon 
benadert? 
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Les 7 Jezus streefde naar hun welzijn 6-12 augustus 

 
Kerntekst: Filippenzen 2:3-5 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Hoewel ze hun opvattingen en erfgoed trouw bleven, raakten Daniël en zijn vrienden actief 
betrokken bij de burgerlijke en politieke aangelegenheden van Babel. Daniël laat zien dat hij naar 
het welzijn van verschillende Babelse koningen streefde‒waarbij hij hun dromen uitlegde en hen 
boodschappen van God bracht. Zonder twijfel bleek bovendien het werk van Daniël en zijn 
vrienden als bestuurders een zegen in Babel te zijn. 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

12. Wat zijn enige andere voorbeelden van Bijbelfiguren die lieten zien dat zij naar het welzijn 
van anderen streefden? 

13. Denkt u dat uw gemeenschap zevendedags-adventisten ziet als een groep mensen die naar 
haar welzijn streeft? Waarom of waarom niet? 

14. Op wat voor manier streeft uw gemeente het welzijn van haar gemeenschap na? Wat voor 
specifieke stappen zou u deze week kunnen zetten om dit doel duidelijker te laten blijken? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Zich met een doel mengen 
(Herhaal Matteüs 23:37; Lucas  15:1, 2 en 1 Korintiërs 5:9, 10, 12 met uw groep) 
 
In Matteüs 23:37 roept Jezus vanuit zijn hart uit: 'Jeruzalem, Jeruzalem'‒en het is de stem van een 
afgewezen geliefde. Hij had de mensen van deze stad lief en het volk dat ze vertegenwoordigde. Hij 
gebruikt de metafoor van een hen die haar kuikens onder haar vleugels verzamelt om te 
beschrijven hoe hij de mensen bijeen probeerde te brengen. En toch keerden zij hem de rug toe. 
 Door zijn hele dienstwerk heen liet Jezus deze liefde op tastbare manieren zien. Je kunt het 
bijvoorbeeld zien in de maaltijden die Jezus gebruikte. In veel culturen is vandaag de fysieke 
handeling van het eten met iemand buitengewoon belangrijk. Dit was zeker zo in Bijbelse tijden 
toen het delen van een maaltijd een symbool was van wederzijdse goedkeuring en een tijd om 
vriendschappen en sterkere sociale banden op te bouwen. Lucas verwijst vaak naar het samen 
eten en situeert veel van zijn taferelen aan eettafels (zie bijvoorbeeld: Lucas 5:27-32; Lucas 7:36-
50; Lucas 9:10-17; Lucas 11:37-52; Lucas 14:1-24; Lucas 22:14-38; Lucas 24:28-32). De 
godsdienstige leiders bekritiseerden Jezus streng, omdat hij met zondaars at: 'Die man ontvangt 
zondaars en eet met hen' (Lucas 15:2), zeiden ze morrend onder elkaar. 
 Natuurlijk verhinderden koshere wetten Joden die deze naleefden, dat ze met heidenen aten. Het 
voornaamste probleem dat de godsdienstige leiders echter met Jezus hadden, was niet dat hij met 
heidenen at en omging, maar met zondige Joden. Ze waren geschokt toen ze zagen op welke 
manier Jezus zich met tollenaars, prostituees en anderen associeerde. En toch liet Jezus 
herhaaldelijk zien dat de reden dat hij naar de aarde was gekomen, juist was om uit te reiken naar 
zijn zonen en dochters die vanwege de zonde de weg kwijtgeraakt waren. 
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 Volgelingen van Jezus zouden terecht moeten vermijden dat ze zichzelf onnodig op de weg van 
verleiding plaatsen. Dit betekende echter nooit dat christenen in een of andere afgescheiden 
godsdienstige zeepbel zouden moeten blijven. Het lijkt erop dat, hoewel Paulus zijn eerste brief 
aan de Korintiërs al voor een deel had geschreven, hij plotseling bang werd dat hij misschien niet 
duidelijk genoeg was geweest en dat zijn lezers hem misschien verkeerd hadden begrepen. Hij 
schrijft dus: 
 
'Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers, maar dat 
betekent niet dat u alle ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters (NBG: 
oplichters) en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten (NBV). '… Staat 
het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? (NBG)' (1 Korintiërs 5:9, 10, 12). 
 
 Hier geeft Paulus aan dat zijn raad alleen ging over je mengen onder mensen binnen de 
gemeente die misschien een schadelijke invloed uitoefenen en niet zou moeten worden opgevat 
als een verbod op je mengen onder mensen buiten de kerk. 
 
Denk over het volgende na: Soms focussen we ons op de gevaren van het zich mengen onder 
ongelovigen. Praat met uw groep over de gevaren van het zich niet mengen onder ongelovigen. 
Deze zouden inhouden dat we onze blik naar binnen richten en ons gevoel kwijtraken dat we een 
opdracht hebben voor een wereld die Jezus niet kent. Wat zijn enkele andere gevaren als je je niet 
mengt? 
 
II. Naar het welzijn streven 
(Herhaal Matteus 5:43-47 met uw groep) 
 
Mozes droeg de Israëlieten op: 'U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw 
volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere' (Leviticus 19:18, HSV). 
Dit was een goede raad, maar de verwijzing naar 'uw volksgenoten' bood ruimte om te 
rationaliseren‒'Ik zal mijn naaste liefhebben‒iemand van mijn eigen volk‒maar ik ga door met mijn 
vijand te haten.' 
 Eeuwen later heldert Jezus de dingen op. Hij herhaalt hetzelfde thema van plicht tegenover 
onze naasten (Marcus 12:31; Matteüs 22:39), maar hij gaat een stap verder. Ten eerste biedt hij 
ons geen ruimte om 'naaste' al te nauw te definiëren, zoals als alleen maar ons 'eigen volk'. In het 
verhaal van de goede Samaritaan bijvoorbeeld maakt Jezus duidelijk dat het woord 'naaste' zelfs 
'vreemdelingen' en vijanden omvat‒mensen van wie we vervreemd zijn (Lucas 10:25-37). En voor 
het geval we deze boodschap niet duidelijk genoeg begrijpen, legt hij deze uit: '… heb je vijanden 
lief' (Matteüs 5:44). 
 
Denk over het volgende na: We weten met ons verstand dat we worden geacht naar het welzijn 
van anderen te streven, zelfs van mensen die onze 'vijanden' zijn en degenen waar we van nature 
een hekel aan hebben. Hoe kunnen we dit echter doen wanneer we er geen zin in hebben om naar 
hun welzijn te streven, laat staan van hen te houden? 
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Les 8 Jezus toonde medeleven 13-19 augustus 

 
Kerntekst: Matteüs 14:14 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Bestudeer met uw groep de uitdrukking: 'Heb de zondaar lief, haat de zonde.' Toen de 
vroegchristelijke theoloog Augustinus van Hippo voor het eerst deze uitdrukking gebruikte, ging 
het ongeveer zo: 'Met liefde voor de mensheid, maar haat voor de zonde.' Die uitdrukking heeft 
een bepaalde weerklank en betekenis die vandaag verloren is gegaan. Als we zeggen dat we 'de 
zondaar liefhebben, de zonde haten', hoe lopen we dan misschien het risico dat we neerbuigend 
klinken? Hoe impliceert deze uitdrukking dat 'de zondaar' tot een groep behoort die van ons 
verschilt? De waarheid is dat we allemaal zondaars zijn (zelfs al hebben we Gods vergeving 
aanvaard en hem gevraagd ons leven te veranderen). Wat voor gevaar is er als we, als gevolg van 
zijn of haar zonde, een definitie van iemand geven‒zoals iemand een dronkaard noemen en 
daarbij vergeten dat ze misschien ook een moeder, een dochter, een vriendin is? Het onderscheid 
tussen 'zonde' en 'zondaar' is in ons persoonlijke leven en relaties is niet eenvoudig‒het is moeilijk 
mensen te scheiden van wat ze doen. Bovendien lijkt het erop dat we in sommige christelijke 
kringen het cliché van 'heb de zondaar lief' meestal horen wanneer we over homosexuelen en 
overspeligen praten, maar niet wanneer we over materialisten, veelvraten of trotse mensen 
praten. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

15. Hoe kunnen we mensen die zondig leven onze sympathie tonen, zonder te verstaan te 
geven dat we hun gedrag accepteren? 

16. Hoe kunnen we 'de zonde bij haar juiste naam noemen' zonder een superioriteitsgevoel te 
tonen? 

17. Op welke manieren heeft Jezus ons in onze strijd zijn sympathie getoond? 
 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Jezus toonde zijn sympathie 
(Herhaal Matteus 14:14 met uw groep) 
 
Het woord 'ontferming' in dit vers is vertaald van het Griekse woord splangchnistheis, dat William 
Barclay beschrijft als 'het sterkste woord voor medelijden in de Griekse taal'. Hij brengt onder de 
aandacht dat het ontleend is aan het woord splangchna dat de ingewanden betekent. Volgens 
Barclay: '… het beschrijft de ontferming die iemand tot in het allerdiepst van zijn wezen raakt. In de 
evangeliën wordt het, buiten het gebruik dat er in sommige gelijkenissen van wordt gemaakt, 
alleen voor Jezus gebruikt.' 
 In Matteüs 8 en 9 zien we specifieke manieren waarop Jezus mensen zijn sympathie toont. 
 1. Een Romeinse centurio benadert Jezus en vraagt hem om hulp (Matteüs 8:5). Wanneer je 
echter nauwkeurig naar de tekst kijkt, zie je dat hij dit op een indirecte manier doet‒hij vraagt niet 
rechtstreeks om hulp. In plaats daarvan legt hij Jezus het probleem voor: 'Heer', zei hij, 'mijn slaaf 
ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn' (Matteüs 8:6). Laten we bedenken dat de Romeinse 
centurio een heiden is en de Romeinse bezetting symboliseert. Matteüs laat ons dus zien hoe de 
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liefde van Jezus, nog eens, zich voorbij zijn volksgenoten, de Joden, uitstrekt om de hele mensheid 
te omarmen. Jezus leest tussen de regels door van de centurio's verklaring door en toont zijn 
sympathie: 'Zal Ik komen en hem genezen?' (Matteüs 8:7, NBG) 
 Zonder twijfel is de centurio goed op de hoogte van de Joodse reinheidswetten die de Joden niet 
alleen verboden om met heidenen te eten, maar zelfs om hun huizen binnen te gaan. En dus 
vertelt de centurio, gevoelig voor dit feit, Jezus dat het voor hem niet nodig is fysiek naar zijn huis 
te gaan‒alles wat Jezus hoeft te doen is het woord te zeggen en zijn knecht zal genezen worden. 
Zelfs al zouden de reinheidswetten voor Jezus geen belemmering hebben gevormd‒hij gaf 
dienstbetoon aan mensen altijd voorrang boven het stricte naleven van Joodse wetten‒hij beloont 
het geloof van de centurio en geneest zijn slaaf onmiddellijk. 
 2. Een groep mannen brengt een verlamde man op een mat naar Jezus (Matteüs 9:2). Zonder 
twijfel is deze lijdende man bezorgd en nerveus‒hoe zal Jezus reageren? Jezus kijkt op hem neer en 
zegt: 'Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven' (NBG). Jezus‒zo teder, zo vriendelijk, zo 
meevoelend. 
 3. Een leider knielt voor Jezus en vraagt hem of hij alstublieft zijn dochter uit de dood op wil 
wekken (Matteüs 9:18). Jezus staat onmiddellijk op om met hem mee te gaan. Onderweg reikt een 
vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies lijdt, vanuit de menigte uit om de zoom van zijn 
bovenkleed aan te raken (Matteüs 9:20, 21). Lucas zegt in zijn verslag dat Jezus zich omdraait en 
zegt: 'Wie heeft mij aangeraakt?' (Lucas 8:45) Zonder twijfel moet de vrouw diep in verlegenheid 
zijn gebracht toen ze plotseling in aanwezigheid van de menigte werd ontmaskerd. Jezus ontspant 
de situatie echter op een meevoelende manier en spreekt teder en vriendelijk tot haar: 'Houd 
moed, dochter', zei hij, 'uw geloof heeft u behouden' (Matteüs 9:22, NBG). 
 4. Aan het einde van het hoofdstuk vat Matteüs prachtig de gezindheid samen, waarmee Jezus 
naar mensen kijkt en zich met hen inlaat: 'En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming 
bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder 
hebben' (Matteüs 9:36, SV). Opnieuw maakt Matteüs gebruik van het woord  splangchnistheis. 

Denk over het volgende na: Wanneer we over zending spreken, gebruiken we soms uitdrukkingen 
als doelgroepen, doopdoelen en outreach strategieën. In plaats van dat we naar mensen kijken 
met de sympathie die Jezus toonde, komen we in de valkuil terecht dat we hen slechts als 
mogelijke doopkandidaten zien. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat dit gebeurt? 
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Les 9 Jezus zorgde voor behoeftes 20-26 augustus 

 
Kerntekst: Matteüs 9:35 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Toen Kristina Muelhauser als zendelinge in Afrika diende, zocht ze naar elke gelegenheid die ze kon 
vinden om in noden van mensen te voorzien. Dit breidde zich zelfs uit tot de soort busreis die ze 
voor een reis van negen uur uitkoos. Eén mogelijkheid was een oude overvolle buslijndienst die al 
jarenlang passagiers goedkoop vervoerde. Een andere was een nieuwe mooi gestroomlijnde 
lijndienst met stoelen voorzien van zachte kussens, muziek en een chauffeur in uniform. 'Ik koos 
voor de eerste bus, omdat daar zo veel meer gelegenheden zijn om mensen te helpen en de levens 
van anderen aan te raken,' zegt ze. 'Ik ben in staat het ongemak en de problemen van anderen te 
delen, wat mijn hart met vreugde vervult.' Deel dit verhaal met uw groep en bespreek daarna de 
volgende vragen om over na te denken. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

18. Kristina Muelhauser beschreef het als een 'vreugde' om 'het ongemak en de problemen van 
anderen te delen'. Wat bedoelt ze hiermee? Hoe kan het een vreugde zijn om zo zonder 
comfort te zijn? 

19. Wat voor wegen voor outreach worden geopend,  wanneer we barrieres wegnemen tussen 
onszelf en de mensen die we proberen te helpen? Hoe belangrijk is het 'in de schoenen van 
iemand anders te staan' in plaats van vanuit een 'superieure' positie hulp te geven? 

20. Wat zijn enige houdingen of veronderstellingen die we misschien over onszelf en over 
andere mensen hebben en die onverenigbaar zijn met Christus' methode om in noden te 
voorzien?  

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Onze zwakheden op zich nemen 
(Herhaal Matteüs 8:17, 9:35 en Jesaja 53:4 met uw groep)  
 
In voorgaande lessen hebben we gezien hoe Jezus zijn holistische dienstwerk in praktijk bracht, 
zodra hij naar beneden kwam van de berg waar hij zijn zaligsprekingen had uitgesproken. Hij 
mengde zich en toonde zijn sympathie en in deze les bestuderen we de manier waarop hij in 
noden voorzag. 
Matteüs vat het van-de-bergtop-naar beneden dienstwerk van Jezus in de leertekst van deze week 
(Matteüs 9:35) samen. 
 In een vlaag van activiteit, onmiddellijk voor dit vers‒binnen slechts twee hoofdstukken‒zien 
we Jezus genezen: 
1. Iemand die aan huidvraat lijdt (Matteüs 8:3) 
2. De slaaf van de centurio (Matteüs 8:13) 
3. De schoonmoeder van Petrus (Matteüs 8:15) 
4. Door demonen bezeten mensen (Matteüs 8:16, 28-34) 
5. Een verlamde man (Matteüs 9:1-7) 
6. De vrouw die aan bloedverlies lijdt (Matteüs 9:22) 
7.  De dochter van een leider (Matteüs 9:25) 
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8. Twee blinde mannen (Matteüs 9:29, 30) 
9. Een doofstomme man (Matteüs 9:33) 
 Te midden van dit alles redt hij een bootlading discipelen die in een storm vastzitten en dreigen 
te verdrinken (Matteüs 8:23-27). 
 Nadat Jezus de schoonmoeder van Petrus geneest is hij tot in de avond bezig, waarbij hij 
demonen uitwerpt en de zieken geneest. Matteüs geeft een fascinerend en verhelderend 
commentaar. Hij zegt dat Jezus, door deze dingen te doen, de woorden van de profeet Jesaja 
vervulde: 'Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen' 
(Matteüs 8:17, NBG). 
 Deze woorden zijn genomen uit de beroemde profetie van Jesaja 53 die voornamelijk een 
voorafbeelding is van Jezus' dood aan het kruis (Jesaja 53:4). Sterker nog, wanneer ergens anders 
in het Nieuwe Testament naar dit hoofdstuk wordt verwezen, is dit altijd binnen de context van de 
kruisiging (zie bijvoorbeeld Lucas 22:37 en Hebreeën 9:28). Hier legt Matteüs er echter de nadruk 
op dat Jezus, voor zijn dood, bezig was met het zorgen voor mensen‒niet alleen hun geestelijke 
zwakheden. Hij heeft ook hun lichamelijke ziekten op zich genomen  
 
Denk over het volgende na: Hoe is de adventistische nadruk op het belang van dienstbaar zijn aan 
zowel de ziel als het lichaam van invloed op de manier waarop we onze opdracht uitoefenen? 
 
II. Blinde ogen openen 
(Herhaal Marcus 10:46-52 met uw groep)  
 
Onmiddellijk voor zijn zegevierende intocht in Jeruzalem stoppen Jezus, zijn discipelen en een 
grote menigte in Jericho. Hier ziet Jezus een blinde man met de naam Bartimeüs langs de weg 
zitten. Zodra Bartimeüs hoort dat Jezus van Nazaret voorbij komt, roept hij uit: 'Zoon van David, 
Jezus, heb medelijden met mij!' Jezus' discipelen berispen de man en zeggen hem dat hij stil moet 
zijn. Dat maakt echter dat hij des te harder gaat schreeuwen: 'Zoon van David, heb medelijden met 
mij!' (Marcus 10:47, 48). 
 Volgens William Barclay is de eerste keer dat Bartimeüs schreeuwt, slechts een normale 
schreeuw om aandacht te trekken. De tweede keer gebruikt Lucas echter een ander Grieks woord 
voor 'schreeuwen' en geeft hiermee aan dat hij 'de instinctieve uitroep van niet te beheersen 
emotie, een gil, een bijna dierlijke kreet' geeft. Het is de kreet van 'uiterste wanhoop'. 
(www.studylight.org/commentaries/dsb/view.cgi?bk=lu&ch=18.) 
 Het is in het diepst van onze wanhoop dat Jezus het meest in staat is om herstel en redding tot 
stand te brengen. De meesten van ons zouden zich schamen om in aanwezigheid van honderden 
mensen om medelijden te roepen. Bartimeüs maakte zich hier echter totaal geen zorgen om. Hij 
was al compleet vernederd‒behandeld als een verschoppeling en veracht. Hij had niets te 
verliezen. 
 Bartimeüs hoort de voetstappen van Jezus tot stilstand komen en dan zijn fantastische stem 
vragen: 'Wat wilt u dat ik voor u doe' (Marcus 10:51). Deze vraag lijkt misschien vreemd. Kan Jezus 
Bartimeüs' gedachten niet lezen? En is het in elk geval niet duidelijk wat hij wil? Ja, het lijkt erop 
dat er iets belangrijks in zit als we God werkelijk vertellen dat we hem nodig hebben. Jezus wilde 
dat Bartimeüs werkelijk de woorden zou zeggen als een daad van geloof in hem dat hij zou zorgen 
voor wat nodig was. 
 En zo antwoordt Bartimeüs: 'Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien' (Matteüs 10:51). Dan komen 
de prachtige woorden die de blinde man de rest van zijn leven nooit meer zou vergeten: 'Zie weer! 
Uw geloof heeft u gered' (Lucas 18:42). Onmiddellijk gingen zijn ogen open en veranderde zijn 
wereld. Er was slechts één ding dat hij kon doen‒hij 'volgde [Jezus] terwijl hij God loofde' (Lucas 
18:43). 
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Denk over het volgende na: De discipelen probeerden Bartimeüs tot zwijgen te brengen, toen hij 
het naar Jezus uitschreeuwde. Wat voor 'stemmen' proberen vandaag mensen tot zwijgen te 
brengen, wanneer ze naar hem uit willen roepen? 
 

■Jezus vroeg Bartimeüs wat hij wilde dat hij deed. Hoe kunnen wij het best de noden van mensen 

in onze gemeenschap ontdekken? 



23 

 

Les 10 Jezus won vertrouwen 27 augustus-2 september 

 
Kerntekst: Daniël 6:1-3 
 
Stap 1─Toepassen 
 
In sommige delen van de wereld is men goed bekend met zevendedags-adventisten en worden ze 
zeer gerespecteerd. In andere gebieden is de kerk zo goed als onbekend of bestaat er wijd en zijd 
een verkeerd begrip over haar. Onderzoek met uw groep het idee van het opbouwen van 
vertrouwen. Wat voor dingen hebben wij nodig zodat dat zal gebeuren? 
 
Activiteit: 
Een niet gedocumenteerd verhaal gaat over een christelijke zendeling, E. Stanley Jones, die naar 
India gaat. Daar vraagt hij Mohandas Gandhi: 'Meneer Gandhi, hoewel u de woorden van Christus 
vaak aanhaalt, waarom lijkt u zo vastbesloten in uw weigering om zijn volgeling te worden?' Naar 
verluidt antwoordde Gandhi: 'O, ik verwerp uw Christus niet. Ik heb uw Christus lief. Het is alleen 
dat zo veel van jullie christenen zo weinig op uw Christus lijken.' ' 
(http://www.mkgandhi.org/africaneedsgandhi/gandhi%27s message to christians.htm?). 
 De indruk die hier van christenen wordt gegeven, staat ver af van het verslag dat Lucas van de 
eerste gemeente geeft, waar gelovigen hun bezittingen deelden, met elkaar een gemeenschap 
vormden 'in een geest van eenvoud en vol vreugde' en 'de gunst bij het hele volk' genoten (vgl. 
Handelingen 2:46, 47). 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

21. Hoe vinden we de balans tussen de waarheid duidelijk uitspreken en de liefde van Jezus 
laten zien? 

22. Waarom genoot de eerste gemeente, in Handelingen 2, populariteit, terwijl ze in andere 
gevallen werd vervolgd? 

23. Wat voor specifieke dingen zouden we kunnen doen om het vertrouwen van mensen op te 
bouwen? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Vertrouwen winnen in Babylon 
(Herhaal Daniël 6:1-3; 2:1, 47-49 met uw groep) 
 
Een van de verbazingwekkende subplots in het boek Daniël is hoe Daniël, Sadrach, Mesach en 
Abednego‒waarschijnlijk tieners‒het vertrouwen van de machtige koning van Babel wonnen. 
Binnen het bestek van enkele jaren verkregen ze vooraanstaande posities in de regering en het 
respect en de bescherming van de koning. Hoe gebeurde dit? 
 Daniël 2 werpt licht op het antwoord op deze vraag. Hier zien we hoe Daniël zijn sympathie 
toont en in de noden van de koning voorziet. De droom van Nebukadnessar in Daniël 2 had hem 
diep verontrust (Daniël 2:1). Toen Daniël de droom uitlegde, was de koning buitengewoon 
opgelucht. Als reactie 'wierp [hij] zich [voor Daniël] op zijn aangezicht' en verklaarde: 'Het is waar, 
uw God is de God der goden en de Heer der koningen' (Daniël 2:46, 47). 'Toen benoemde [hij] 
Daniël in een hoge functie en gaf hem vele grote geschenken; hij maakte hem heerser over de hele 
provincie Babel en benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië' (Daniël 2:48). 
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 Wat een verbazingwekkende situatie. Hier zien we vier vreemdelingen die een leidende taak 
aan het hof van de koning en in het bestuur van Babel krijgen. In slechts enkele jaren hadden deze 
vier mannen, die de plaatselijke taal met Hebreeuwse accenten spraken, het vertrouwen van de 
koning gewonnen. En ze hadden dit gedaan zonder, in welk stadium ook, hun integriteit in gevaar 
te brengen. Direct vanaf het begin, toen ze weigerden het overvloedige voedsel van de koning te 
eten, waren ze hun geloof trouw gebleven. En het was deze integriteit die de basis bleek te zijn 
voor het vertrouwen dat zij verdienden. 
 
Denk over het volgende na: Onderzoeken tonen aan dat men in veel landen niet erg bekend is met 
adventisten, wat het voor mensen moeilijk maakt om vertrouwen in ons te hebben. Op wat voor 
manieren kunnen we, als adventisten, meer een openbaar getuigenis worden en meer betrokken 
bij zaken die de gemeenschap aangaan? 
 
II. Hij won vertrouwen 
(Herhaal Matteüs 9:9-12 met uw groep)  
 
In voorgaande lessen hebben we gezien hoe Jezus, onmiddellijk nadat hij zijn bergrede heeft 
uitgesproken, zijn zendingsmethode in de praktijk brengt door zich te mengen, zijn sympathie te 
tonen en in noden te voorzien. Matteüs gaat echter verder en laat zien hoe Jezus, door dit te doen, 
het vertrouwen van de mensen wint‒hij wordt uitgenodigd om een maaltijd met tollenaars en 
zondaars te gebruiken (Matteüs 9:9, 10). 
 In het volgende vers beschuldigen de leiders Jezus ervan dat hij de regels van hun godsdienstige 
club overtreedt door de deuren voor zondaars te openen. En ze hebben gelijk. Hij mengde zich 
onder hen, toonde hen zijn sympathie, voorzag in hun noden en won, wat onvermijdelijk was, hun 
vertrouwen. Zozeer dat zij hem uitnodigden voor hun sociale bijeenkomsten en feesten. Hier is de 
gênante werkelijkheid‒de heilige Zoon van God, die meer dan wie ook de afschuwelijke, 
vernietigende kracht van de zonde kende, bracht veel van zijn tijd met wetsovertreders door. 
 Het is echter misschien nog verbazingwekkender dat zondaars tijd met hem wilden 
doorbrengen. Ze vonden het heerlijk om dichtbij hem te zijn. Hierbij vergeleken sloten de 
godsdienstige leiders de deur voor hen die zich buiten de godsdienstige club bevonden. Zoals Jezus 
zei: '… zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de 
schouders van de mensen' (Matteüs 23:4, HSV). 'Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, 
huichelaars', roept Jezus uit. '… jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de 
hemel' (Matteüs 23:13). 
 Wanneer je Christus' methode van dienstbetoon navolgt, gebeurt het tegenovergestelde‒dan 
wordt vertrouwen gewonnen en het koninkrijk van de hemel voor mensen geopend. Natuurlijk 
betekent het aannemen van mensen niet dat je compromissen sluit; het betekent niet dat je 
gemakkelijk met de zonde omgaat. Het betekent eenvoudig dat we geen stenen werpen. Zelfs al 
kende Jezus de macht van de zonde, hij was een vriend van zondaars. Hij opende deuren voor hen 
en zij openden deuren voor hem. 
 
Denk over het volgende na: Jezus zegt ons niet in aanwezigheid van mensen met onze goede daden 
te paraderen, om hun goedkeuring te verkrijgen (Matteüs 6:1-4), maar hij zegt ook dat het dwaas is 
om ons licht onder een korenmaat te verbergen. Dit omdat, wanneer mensen goede daden zien, zij 
God eer kunnen bewijzen (zie Matteüs 5:14-16). Hoe vinden we de juiste balans? 
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Les 11 Hij gebood hen: 'Volg mij' 3-9 september 

 
Kerntekst: Openbaring 3:20 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Er bestaat in Christus' methode een natuurlijke, maar niet toevallige relatie tussen vertrouwen 
winnen en mensen gebieden hem te volgen. Praat met groepsleden over manieren om tussen deze 
twee stappen een brug te slaan. Leg er ook de nadruk op dat onze liefde en zorg voor mensen 
nooit een voorwaarde moet zijn dat ze Jezus aannemen of leden van de kerk worden. 
 
Activiteit: 
Als adventisten die met het thema van de grote strijd vertrouwd zijn, weten we dat mensen een 
vrije keuze hebben en de uitnodiging van Jezus kunnen weigeren. Meer dan 100 jaar geleden 
schreef dokter David Paulson, stichter van het Hinsdale Hospital en Sanitarium in Chicago: 
 
'De man die alleen geïnteresseerd is in degenen waarvan hij denkt dat ze, als gevolg van de 
bijstand die hij verleent, kerkleden kunnen worden, zal steeds minder openingen voor 
zendingswerk ontdekken; want hij doet geleidelijk in anderen een geest van wantrouwen en 
verdenking ontstaan, waardoor er steeds meer deuren voor hem dichtgaan; terwijl, aan de andere 
kant, de werker die de noden van de mensheid zijn hart heeft laten aanraken, zal proberen de 
'negen melaatsen' goed te doen, zelfs al weet hij heel goed dat zij zich nooit bij zijn kerk zullen 
aansluiten.' 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

24. Sommigen zullen misschien aanvoeren dat, als mensen niet op onze uitnodiging ingaan om 
Jezus te volgen, we hen zouden moeten achterlaten en verder trekken naar vruchtbaarder 
velden. Hoe zou u hierop reageren? 

25. Als we eenmaal het vertrouwen van de mensen hebben gewonnen, wat zijn dan enige 
praktische manieren waarop we behulpzaam kunnen zijn bij de uitnodiging om Jezus te 
volgen? 

26. Wat zijn de gevaren van het prediken tot mensen voordat we ons onder hen hebben 
gemengd, onze sympathie hebben getoond, in hun noden hebben voorzien en vertrouwen  
hebben gewonnen? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Tollenaars en zondaars 
(Herhaal Lucas 19:1-10 met uw groep) 
 
Het verhaal van Zacheüs vindt plaats als Jezus' reis naar Jeruzalem ten einde loopt. Het begint met 
een scène die bijna komisch is‒een trotse, edele, rijke man die iets doet wat zeker niet deftig is. De 
kleine man rent voor de menigte uit de weg af om Jezus te zien. Zonder twijfel hadden de mensen 
hem alleen altijd trots en met opgeheven hoofd zien voortstappen. De Zacheüssen in Bijbelse 
tijden rennen niet. Er zijn bepaalde dingen die beneden hun waardigheid zijn. Daar is hij echter en 
rent voor zijn leven, terwijl de kinderen van de stad zonder twijfel naar hem wijzen en om hem 
lachen. 
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  Het kan Zacheüs echter niet schelen; hij is wanhopig om te zien wie Jezus is.  Hij heeft zijn hele 
leven lang dingen aanbeden. Hij heeft een groot huis, een hoge bankrekening, een volle kast en 
een leeg leven. Hij heeft Jezus nodig. Hij draagt bij aan de vernedering van de vertoning door in 
een wilde vijgenboom te klauteren. Beneden, tussen het verstikkende stof en de zich verdringende 
menigte, laat Jezus zien dat zijn opdracht is 'om [wat verloren is] te zoeken en te redden' (Lucas 
19:10). Hij loopt naar de boom waarin Zacheüs zo-even geklommen is, kijkt naar hem op 
(waarschijnlijk de eerste keer dat iemand dat ooit had gedaan, gezien zijn gestalte) en zegt: '… 
vandaag moet ik in jouw huis verblijven' (Lucas 19:5). 
 Door dit te doen en door naar het huis van de tollenaar te gaan, schermt Jezus openlijk met de 
Joodse wet en maakt zichzelf ritueel onrein. Dat staat echter zijn missie niet in de weg. 
 
Denk over het volgende na: Wat voor barrières zijn er misschien die we in de weg laten komen als 
we mensen willen uitnodigen om Jezus te volgen? Wat kunnen we doen om ons hiervan te 
bevrijden? 
 
II. Zoeken en redden 
(Herhaal Lucas 19:10 met uw groep) 
 
In het verhaal van Zacheüs wordt Jezus beschreven als de Ene die zoekt naar wat verloren is. Dit is 
een thema dat door alle evangeliën heen loopt, maar in dit verhaal en de verhalen die een 
inleiding hiertot zijn, legt Lucas hier speciale nadruk op‒Jezus gaat op zoek naar de 
gemarginaliseerden, de verschoppelingen. 
 In zijn laatste woorden aan Zacheüs maakt Jezus opnieuw het doel van zijn dienstwerk op aarde 
bekend: 'De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was' (Lucas 19:10). 
In hoofdstuk 15 zien we Jezus afgebeeld als een Herder die zijn 99 schapen achterlaat om het ene 
verloren schaap te zoeken en te redden (Lucas 15:3-7). Bovendien wordt door de hele Schrift heen 
de rol van schaapherder vaak gebruikt om de opdracht te beschrijven om uit te reiken naar wat 
verloren is en voor 'de kudde' te zorgen en deze te voeden. 
 In Ezechiël berispt God de 'herders van Israël die alleen zichzelf hebben geweid!' (vgl. Ezechiël 
34:1). Hij vraagt: 'Horen herders niet hun schapen te weiden?' (Ezechiël 34:2), Hij voegt eraan toe: 
'… zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij 
niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij' 
(Ezechiël 34:4, NBG). 
 John Milton, schrijver van Paradise Lost, bouwt op deze beeldspraak voort in zijn gedicht 
Lycidas, waarin hij geestelijke herders afkraakt die hun werk niet doen: 'De hongerige schapen 
kijken op en worden niet gevoed' (vrij vertaald. Boek is in het Nederlands vertaald door Peter 
Verstegen, onder de titel 'Het paradijs verloren'). 
 In tegenstelling hiermee zegt God: 'Ik zal Zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan 
(HSV)'… Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren 
verbinden, zieke dieren gezond maken (NBG: 'versterken')' (Ezechiël 34:11, 16). 
 Jezus vertelt ook het verhaal van de schapen en de schaapskooi, waar dieven komen om 
schapen te stelen en te doden. In tegenstelling hiermee zegt hij: '… ik ben gekomen om hen het 
leven te geven in al zijn volheid' (Johannes 10:10). 
 
Denk over het volgende na: Op wat voor manieren handelen wij als schaapherders wanneer we 
mensen uitnodigen om Jezus te volgen? Wat voor lessen in hoe we dit kunnen doen, kunnen we 
leren van het voorbeeld van de goede Herder? 
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Les 12 Eindtijd: evangelisatie in de steden 10-16 september 

 
Kerntekst: Exodus 2:23-25 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De Joden die naar Babel waren verbannen, waren in emotionele, fysieke en godsdienstige zin van 
thuis vervreemd. De psalmist beschrijft een van de aangrijpendste scènes in de Bijbel, wanneer de 
bannelingen aan rivieren in Babel samenkomen en wenen als zij aan hun thuisland denken, vooral 
aan de stad Jeruzalem. De harteloze mensen die hen gevangen houden, bevelen hen te zingen, 
maar dat is het laatste waar ze zin in hebben. Ze roepen uit: 'Hoe zouden wij een lied des Heeren 
zingen in een vreemd land?' (Psalmen 137:4, SV). 
 De adventkerk had in de geschiedenis de neiging zich met haar aandacht en middelen op 
landelijke gebieden te concentreren en meer dan 100 jaar geleden zei Ellen G. White dat we 'de 
steden hadden verwaarloosd'. 
De steden van deze wereld zijn dus, met enige opmerkelijke uitzonderingen, 'vreemde grond' voor 
ons en we moeten leren hoe we in deze uitdagende zendingsvelden het lied van de Heer kunnen 
zingen. 
 
Activiteit: 
Maak van de gelegenheid gebruik om met uw groep praktische manieren te onderzoeken waarop 
we het lied van God kunnen zingen in stedelijke gebieden waar we ons van nature misschien niet 
thuis voelen, te midden van mensen die misschien anders dan ons denken en zich gedragen. 
 Concentreert u zich, om mee te beginnen, op de stedelijke gemeenschap die het dichtst in de 
buurt ligt van de kerk waar u naartoe gaat. Wat weten gemeenteleden al over deze gemeenschap? 
Woont iemand van de groep in deze gemeenschap‒of is uw gemeente voornamelijk een 
forensenkerk, waar gemeenteleden elke sabbat enige afstand naar de kerk moeten afleggen? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Zouden wij ons niet hun lot aantrekken? 
(Herhaal Exodus 2:24, 25; Jona 4:11 en Matteüs 9:36 met uw groep) 
 
Toen God het geroep en gekerm van de Israëlieten hoorde, 'zag hij hoe de Israëlieten leden en trok 
zich hun lot aan' (vgl. Exodus 2:25). De Schrift onthult dat God zich met menselijke 
aangelegenheden bezighoudt en zeer betrokken is bij het welzijn van zijn schepping. 
 We zien hiervan het duidelijke bewijs in het boek Jona. Nahum beschrijft Nineve als 'de 
bloedstad, een en al leugen, vol oorlogsbuit, het roven houdt niet op' (Nahum 3:1). Hij vraagt: '… 
wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw wreedheid?' (Nahum 3:19) En toch laat het boek 
Jona ons zien dat God de mensen van die stad liefhad en sluit af met God die een retorische vraag 
stelt: '… zou ik dan geen verdriet hebben om ... die grote stad …?' (Jona 4:11) 
 Eeuwen later liet Jezus zijn zorg voor menigten mensen zien. Bij één gelegenheid was hij Galilea 
rondgetrokken, predikend, onderwijzend en genezend. Zonder twijfel was hij lichamelijk uitgeput, 
maar hij zorgde nog steeds voor de mensen. Matteüs vertelt ons dat, toen Jezus naar de menigten 
keek, hij 'innerlijk met ontferming bewogen [werd] over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid 
waren, als schapen, die geen herder hebben' (vgl. Matteüs 9:36, SV). 
 
Denk over het volgende na: Waarom wordt hulpverlening in de steden vandaag als zo moeilijk 
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beschouwd? Wat voor angsten of vooroordelen hebben er misschien voor gezorgd dat wij minder 
dan bereid zijn om naar de noden van de steden te luisteren? Wat voor stappen kunnen we, als 
kerk en als individu, zetten om onze basishouding ten opzichte van zending in de steden te 
veranderen? 
 
II. Zoek de vrede 
(Herhaal Jeremia 29:7 met uw groep) 
 
Jeremia 29 bevat het enige specifieke opgetekende onderricht van God over hoe zijn volk in steden 
zou moeten leven en werken. En zijn instructie zal de Joodse bannelingen in Babel hebben 
verbaasd, als ze hierdoor al niet geschokt waren. Hij maakt duidelijk dat ze niet moesten 
verwachten haastig naar huis terug te keren. Dat moet op zichzelf zeer pijnlijk voor de bannelingen 
zijn geweest. In plaats van hun koffers te pakken, klaar om naar huis te gaan, is het de bedoeling 
dat ze Babel voor de nabije toekomst tot hun thuis maken‒echtgenoten en echtgenotes vinden, 
tuinen planten en de shalom voor de stad zoeken: 'Zoekt de vrede [Shalom] voor de stad waarheen 
Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de Here, want in haar vrede 
[shalom] zal uw vrede [shalom] gelegen zijn' (Jeremia 29:7, NBG). 
 Shalom is natuurlijk een rijk Hebreeuws woord met meerdere lagen dat‒onder andere‒vrede, 
voorspoed, welzijn betekent. En God zegt hen dat ze voor de shalom van de stad moeten bidden 
en werken. Door dit te doen, zegt hij, zullen ze hun eigen shalom vinden. Dit is een verrassende 
raadgeving. Het is niet de bedoeling dat ze een afgescheiden Joodse enclave in de stad Babel 
vestigen, waartoe ze misschien van nature geneigd zouden zijn. Per slot van rekening zou het 
zoveel gemakkelijker zijn als ze als een culturele en religieuze familie bij elkaar bleven. 
Gemakkelijker om de sabbat te houden, kosher voedsel te eten, afgescheiden van afgodische 
Babelse praktijken te blijven en elkaar met gedeelde herinneringen en hoop te troosten. God zegt 
hen echter dat ze precies het tegenovergestelde moeten doen van zich afgescheiden 
houden‒betrokken raken bij de maatschappij van de mensen die hen gevangen houden, de stad 
shalom te brengen. 
 Deze opdracht zou een waarschuwing moeten zijn voor iedereen die vandaag misschien oppert 
dat zending in de steden door middel van benadering op de korte termijn gedaan kan worden of 
alleen van een afstand geleid kan worden, waarbij alleen vluchtig terloops contact met de stad 
plaatsvindt. 
 
Denk over het volgende na: Praat met de groep over het Hebreeuwse woord shalom. Wat voor 
specifieke stappen kunnen we zetten om de shalom van stedelijke gemeenschappen dichtbij ons te 
zoeken en hiervoor te bidden? 
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Les 13 Hoe zullen we wachten? 17-23 september 

 
Kerntekst: Jacobus 2:14-26 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Onderzoek met uw groep hoe het wachten op Jezus' terugkeer wordt ervaren. Wat betekent het in 
praktische zin om op zijn terugkeer te wachten en hiernaar uit te kijken? Hoe houden we de juiste 
focus? 
 
Activiteit:  
Het oude verhaal wordt verteld over de jongen die de wacht hield over schapen en zich ging 
vervelen. Om de eentonigheid te doorbreken schreeuwde hij op een dag luid: 'Wolf! Wolf! Wolf!'. 
De mensen uit het plaatselijke dorp kwamen aanrennen om de jongen te helpen, alleen maar om 
te ontdekken dat er geen wolf was. De jonge herder dacht dat dit erg grappig was en hij lachte en 
lachte. De dorpelingen vonden dit echter niet amusant. 'Roep geen 'wolf' als er geen wolf is,' zo 
lazen zij de jongen streng de les. 
 Het duurde echter niet al te lang totdat de jongen zich opnieuw verveelde en dus schreeuwde 
hij luidkeels: 'Wolf! Wolf! Wolf!' Tot zijn grote genoegen zag hij de dorpelingen de heuvel op 
snellen om hem te helpen. Opnieuw waren ze boos toen ze ontdekten dat er geen wolf was en ze 
deden hun beklag bij de jongen. Hij lachte er echter alleen maar om hoe hij ze had misleid. 
 Enige tijd later zag de jonge herder een echte wolf dicht bij zijn schapen komen. In paniek 
maakte hij een sprong in de lucht en schreeuwde zo luid als hij kon: 'Wolf! Wolf! De wolf valt mijn 
schapen aan! Wolf!' 
 Deze keer zouden de dorpelingen zich echter niet voor de gek laten houden. Terwijl ze zijn 
geroep negeerden, gingen ze door met hun werk. De jongen ging verder met roepen: 'Wolf!', maar 
dit was slechts een achtergrondgeluid voor de dorpelingen. 
 Toen het avond werd, merkten de mensen dat de jongen niet met de schapen was 
teruggekeerd. Iemand ging hem zoeken en vond de jongen die huilend op een rots zat. 'Waarom 
zijn jullie niet gekomen? Waarom zijn jullie niet gekomen? Ik heb 'Wolf!' geroepen, maar niemand 
is gekomen.' 
 De man probeerde de jongen te troosten, maar zei: 'Laat dit een les voor je zijn: Niemand 
gelooft een leugenaar, zelfs wanneer ze de waarheid vertellen.' 
 
Denk over het volgende na: Al meer dan 150 jaar spreekt de kerk van de zevendedags-adventisten 
over de naderende terugkeer van Christus. Hoe kunnen we vermijden dat we op de jongen gaan 
lijken die wolf riep? Hoe draagt ´actief´ wachten‒Christus´ methode van dienstbetoon volgen 
terwijl we wachten‒bij aan de geloofwaardigheid van onze boodschap over de wederkomst? 
  
Stap 2─Bijbelcommentaar 
 
I. Geloof dat werkt 
(Herhaal Jacobus 2:14-19 met uw groep) 
 
In zijn boek dat naar hemzelf genoemd is, toont de apostel Jacobus, leider van de gemeente in 
Jeruzalem, geen interesse in theoretische godsdienst. Zijn gevoel van betrokkenheid betreft de 
manier waarop geloof gedrag beïnvloedt: 'Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? 
Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven' (Jacobus 3:13). 'Geloof zonder 
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daden is dood' (vgl. Jacobus 2:26); 'Weest daders des woords en niet alleen hoorders' (Jacobus 
1:22, NBG); 'Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden,' zegt hij bijna speels, 'ik zal 
u door mijn daden tonen dat ik geloof' (Jacobus 2:18). 
 Jacobus' thema van praktisch christendom vloeit voort uit datgene waar zijn broeder, Jezus, de 
nadruk op legt. In de bergrede zegt Jezus: 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze 
jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel' (Matteüs 5:16). Hij noemt zijn 
volgelingen zelfs 'het licht in de wereld'‒dat niet verborgen zou moeten blijven' (vgl. Matteüs 
5:14). Wat Jezus betreft zouden degenen die beweerden in hem te geloven, vanzelfsprekend hun 
geloof openbaren in de manier waarop zij hun leven leidden. 
 
Denk over het volgende na: De apostel Petrus spreekt over christenen die 'zonder werk of vrucht' 
(2 Petrus 1:8, NBG) zijn in hun kennis van Jezus Christus. Wat raadt Petrus ons in deze passage aan 
te doen om te voorkomen dat dit ons zal gebeuren? 
 
II. Waken 
(Herhaal Matteüs 24:37-39 met uw groep) 
 
In Matteüs 24 beschrijft Jezus de manier waarop mensen in de dagen van Noach leefden. Ze waren 
bezig met eten, drinken en trouwen‒en schijnbaar onbewust van wat op het punt stond over hen 
te komen. Met andere woorden: Ze leefden zorgeloos en onverschillig. Jezus zegt dat dit precies is 
hoe de dingen vlak voor zijn wederkomst zullen zijn‒mensen zullen bezig zijn met hun eigen 
belangen en activiteiten, totaal onbewust van de noden van mensen om hen heen. 
 In plaats hiervan zegt Jezus zijn volgelingen dat ze moeten 'waken' en 'bereid zijn' (vgl. Matteüs 
24:42, 44, NBG). Aan de ene kant betekent dit mentaal en geestelijk waakzaam zijn op het feit dat 
Jezus weer zal komen. Het betekent echter ook meer dan dit. De engel vroeg de discipelen: '… wat 
staan jullie naar de hemel te kijken?' (Handelingen 1:11) Hoewel de discipelen zich altijd de 
geweldige tijd moesten herinneren dat hij bij hen op de aarde aanwezig was, hadden ze meer te 
doen dan alleen maar stil te staan en naar de lucht te kijken. Ze hadden werk dat ze moesten 
voltooien. Zij, en wij, hebben de opdracht die Jezus gegeven heeft: 'Drijft handel, totdat Ik 
terugkom' (Lucas 19:13, NBG). 
 In Matteüs 25 schetst Jezus hoe we ons moeten bezighouden of 'handel drijven', terwijl we op 
zijn komst wachten. Ten eerste leert de gelijkenis van de tien maagden ons dat we ervoor moeten 
zorgen dat we olie in onze lampen hebben. Ten tweede zegt de gelijkenis van de talenten ons dat 
we de gaven die God ons gegeven heeft, op een verstandige manier moeten gebruiken. Ten derde 
herinnert de gelijkenis van de schapen en de bokken ons eraan dat ware godsdienst, met de 
woorden van Jacobus, is: 'weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de 
wereld en onberispelijk blijven' (1 Jacobus 1:27). Jezus beschrijft degenen die hem in de eindtijd 
werkelijk volgen als mensen die de hongerigen te eten geven, de dorstigen iets te drinken geven, 
gastvrij zijn voor vreemdelingen, de naakten kleden, voor de zieken zorgen en degenen die in de 
gevangenis zijn bezoeken (Matteüs 25:35, 36). 
 
Denk over het volgende na: Praat er met de groep over wat het betekent om te wachten en te 
waken. Hoe kunnen we dit in ons drukke leven doen? Nodig de groep uit om praktische manieren 
voor te stellen waarop zij deze week kunnen wachten en waken. 
 
 
 


