Vaders wil is wet
blok D - nivo 3 - avond 1

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.30
19.35
19.45
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Introductie onderwerp, verwachtingen peilen
Waarom de wet?
Vader, Zoon en Geest en de wet.
Bijbelstudie Psalm 19
Grasduinen in spreuken
De wet is goed en maakt je vrij
Uitleg eindpresentatie: enquête
Huiswerk en sluiting

Bijbelstudie Psalm 19
De psalm valt in twee delen uiteen. Welke twee, en waar gaan die over?
Wat hebben deze twee delen met elkaar te maken en wat zegt dat over Gods
wet? Wat vind je van de manier waarop Psalm 19 over Gods wet praat?

You’re wet!

De wet is goed en maakt je vrij
Maakt de wet je vrij of beperkt de wet je vrijheid?

Gods regel
Ik wil dat ik de allerbelangrijkste ben in jouw leven
(1e gebod)

Geef gul van wat je hebt aan
hen die het nodig hebben
(8e gebod).

Sex hoort in een relatie,
waarin je elkaar publiek
eeuwig trouw beloofd hebt
(7e gebod).
Roddel niet over een ander
(9e gebod).

Neem elke week een rustdag,
en gebruik die om extra
aandacht aan de Heer en het
dienen van Hem te geven
(4e gebod).
Wees tevreden met wat je
hebt, en wees niet jaloers op
een ander (10e gebod).

Hoe merk je dat dit je vrij maakt?

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst

Voor de volgende keer kiest iedereen 3 onderwerpen uit voor de
enquête.

Bijbelleesrooster ----------------------------------Matteus 5:17-20
De Here Jezus tilt de wet naar een hoger nivo. Hij vervult de wet. Dat betekent:
hij geeft aan wat de werkelijke betekenis is van Gods geboden (de ‘volle’
betekenis). Hij heeft bovendien volmaakt deze wet in praktijk gebracht, dat is
ook een aspect van zijn ‘wetsvervulling’.
Matteüs 5:21-26
De Here Jezus en het zesde gebod
Matteüs 5:27-32
De Here Jezus en het zevende gebod
Matteüs 5:43-48

De Here Jezus en het liefdegebod
Johannes 13:34-35
Liefhebben zoals Jezus zelf had liefgehad: dat hoort bij de vervulling van de wet
in het nieuwe testament.
Romeinen 13:8-10
Hier staat het letterlijk: Liefde is de vervulling van Gods wet.
1 Johannes 2:3-11
Ook in dit gedeelte weer een grote nadruk op liefde als hét gebod van Christus.
In het licht van dit gebod moeten we als Gods andere geboden proberen te
begrijpen.

Jezus heeft de wet vervuld
blok D - nivo 3 - avond 2

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.35
19.55
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik en intro
Bijbelstudie Matteus 5: 17-19
Uitwerking voor enkele geboden
Kijk op de wet
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Bijbelstudie Matteus 5: 17-19
Jezus komt de wet vervullen

tekst

1) Hij komt doen wat is aangekondigd.

2) Hij komt de geboden volkomen houden

3) Hij komt de echte betekenis van de
geboden laten zien.

Lukas 24:44 ; Johannes 15:10;
Johannes 19: 28; Romeinen 13:10;
Kolossenzen 2:16-17.

Ix
II x
III x
IV x …

=
=
=

Aantekeningen:

Huiswerk

--------------------------------------------------------------

Uitgedeelde memorisatietekst

Info over ethisch onderwerp
zoeken voor de enquête

Genade-wetticisme test maken

Bijbelleesrooster ----------------------------------De bergrede wordt wel eens de ‘wet’ van de Here Jezus genoemd.
Hieronder een aantal gedeelten om elke dag bij stil te staan.
Matteüs 5:1-12
De zgn. zaligsprekingen. De Here Jezus legde heel veel nadruk op wat leeft in je
hart.

Matteüs 6:1-4

Als het goed is doe je je goede werken niet om op te vallen maar uit liefde voor
God.
Matteüs 6:19-24
Je kunt niet van twee walletjes eten. Jezus vraagt: ga je helemaal voor God … of
niet.
Matteüs 6:25-34
Ga voor Gods Koninkrijk, dan komt de rest vanzelf wel.
Matteüs 7:1-5
Maak je meer zorgen om je eigen zonden dan om de zonden van een ander.
Matteüs 7:13-14
De Here Jezus gehoorzamen: het is soms een smalle weg, maar het brengt je bij
Gods Koninkrijk.
Matteüs 7:21-23
Hoe je leeft mag niet in strijd zijn met wat je gelooft.

0

Amazing grace!
blok D - nivo 3 - avond 3

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.40
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik en intro
Bijbelstudie Matteus 20: 1-16
Nogmaals: genade
Wetticisme – genade
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Bijbelstudie Matteus 20: 1-16
1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op
uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat hij met de arbeiders een dagloon
van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later
trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij
ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.”
5 En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later
weer, en handelde als tevoren. 6 Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg
ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier
de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei
hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de avond gevallen was, zei de heer
van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit.
Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9 En zij die er vanaf het elfde uur
waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die als eersten waren
gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen
ieder die ene denarie. 11 Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag
doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt,
terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij gaf een van
hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch
ingestemd met het loon van één denarie? 14 Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan
die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15 Of mag ik met mijn geld niet doen
wat ik wil? Zet het
kwaad bloed dat
ik goed ben?”
16 Zo zullen de
laatsten de eersten
zijn en de eersten
de laatsten.’

Neem even de tijd om
het gedeelte te
overdenken en om er
eventueel wat
aantekeningen bij te
maken

Zet een ? bij dingen
die je niet snapt, en
een ! bij dingen die
je aanspreken

Wat leer je van deze
gelijkenis?
Waar sta je zelf in deze
gelijkenis: wat voor
arbeider ben jij?

Nogmaals: genade
Er was eens een alleenstaande vader. Zijn vrouw was overleden en hij had één kind, Chris,
een zoontje van vijf jaar oud. Dat jongetje betekende alles voor hem! Hij hield van hem met
heel zijn hart. Op een dag zat Chris op de stoep voor z’n huis te kleuren met stoepkrijt. Op
een gegeven moment kwam er een grote, wat onguur uitziende kerel aanlopen, het hoofd
kaalgeschoren, in leer gekleed. Wat er precies gebeurde is niet echt duidelijk. Struikelde hij
over Chris? Kreeg hij misschien vlekken op zijn kleren? Of ergerde hij zich zomaar aan dat
kleine kind? Waarom hij het deed, zal wel nooit iemand weten, maar toen het jongetje voor
z’n voeten kwam, verkocht hij hem een enorme schop. Daarna nog één, die Chris’ hoofd
raakte. Hij raakte hem zo hard, dat je zijn nek hoorde breken. En het is ongelooflijk, maar
daarna vervolgde de man zijn weg naar huis, alsof er niets gebeurd was.
Toen de vader naar buiten kwam gerend en zijn zoontje dood op de stoep vond, brak zijn hart
en stortte zijn wereld in. Kort daarna kwam de buurvrouw aangerend. Zij had alles zien
gebeuren en had zelfs de dader herkend. Ze wist waar hij woonde en vertelde dat aan de
getroffen vader. Wat deed toen die vader? Hij kon verschillende dingen doen. Hij kon een mes
of een honkbalknuppel pakken, de dader opzoeken en al z’n woede koelen op die bruut. Wie
zou er geen begrip hebben voor zo’n wanhopige reactie? Maar hij koos niet voor wraak.
Hij kon naar de politie gaan en alles wat hij te horen had gekregen
doorgeven,
zodat de dader kon worden opgepakt. Dan zou hij later bij de
rechtszaak
aanwezig kunnen zijn en een zware straf tegen de dader horen
uitspreken.
Dat zou een keuze voor gerechtigheid zijn geweest. Maar ook
daarvoor koos hij niet.
De vader deed het volgende: hij ging wel naar het huis van de
dader, maar
zonder wapens. Hij trof hem aan in een uitgewoond en armoedig
pand en hij ging
met de dader in gesprek. Wat er precies besproken is weet
niemand, maar
het draaide erop uit dat de vader hem alles vergaf. Hij ging
zelfs nog verder:
hij trok zich het lot aan van die gewelddadige, asociale man die zo
van zijn omgeving
vervreemd was en hij bood de man aan bij hem in huis te komen
wonen. Een tijd later
maakte hij hem zelfs zijn erfgenaam, in plaats van zijn vermoorde zoontje.



Dit verhaal is te vinden in het boek ‘Gelukkig gereformeerd’ van Jasper Klapwijk op blz. 27 en 28.

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst

Enquêtevragen maken

Hieronder staat de vrucht van de Heilige Geest uit Galaten 5:22
genoemd:
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid
en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Denk er eens over na, en bepaal welke twee aspecten bij jou het best ontwikkeld
zijn, en welke het minst.

With compliments,
H.G.

Bijbelleesrooster ----------------------------------Als we vertrouwen op de genade van Jezus Christus vervult de
heilige Geest ons leven. De wet van God wordt op dat moment een instrument in
hand van de Geest om ons leven te heiligen. We gaan steeds meer op Christus
lijken. Dit noemen we de vrucht van de Geest.
Galaten 5:16-26
Het bekendste gedeelte over de vrucht van de Geest.
Galaten 6:1-9
Wat de Geest in ons uitwerkt, daar ben jezelf actief bij betrokken.
Titus 3:4-8
De heilige Geest werkt goede werken in ons uit die naar de wet van God zijn.
Johannes 7:37-39
De Geest maakt je leven vruchtbaar.
Romeinen 8:5-11
De Geest helpt ons om ons aan Gods wet te onderwerpen (vers 7).
Romeinen 8:12-17
De Geest doorbreekt onze neiging om Gods geboden aan de kant te schuiven.
1 Johannes 3:18-24
Het doen van Gods geboden en de inwoning van de heilige Geest hebben met
elkaar te maken.

De wet van de Geest
blok D - nivo 3 - avond 4

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25

Mentorkwartiertje
Terugblik en intro
De verlossing brengt een nieuw leven:
Efeziers 2: 1-10
De wet in het hart geschreven:
Jeremia 31:31-34
Vrucht van de Geest
Presentatie
Huiswerk en sluiting

19.40
19.50
20.00
20.10

De verlossing brengt een nieuw leven
Efeziërs 2: 1-10

Hoe het was

Hoe het nu is

* Geestelijk dood
* Achter satan aan
* Je eigen gang gaan
* Gods toorn verdiend

* Een nieuw leven
* Je hoort bij Jezus
* Plaats voor je in de hemel

1. Wat moet je doen om het nieuwe leven te krijgen?
Met andere woorden: wat moet er in de pijl staan?
2. Als je een leven naar Gods wet in het schema wil
plaatsen, waar komt het dan te staan?

3. Reageer nu vanuit Efeze 2: 8-10 op de volgende uitspraken:

“Ik geloof in God, dus ik ben gered. Ik kan dus lekker leven zoals ik wil” .
“Jezus is voor mijn zonden gestorven, maar nou moet ik wel laten zien dat ik
voor Hem leef.”
4. In dit gedeelte wordt de Heilige Geest niet genoemd. Toch gaat het over zijn
werk. Kun je dat uitleggen?

De wet in het hart geschreven
Jeremia 31: 31-34
31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik
met het volk van Israël en het volk van Juda een
nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik
met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand
nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel
ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de
toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun
binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij
mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden:
“Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al –
spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze
hebben misdaan.
Wat betekent dit gedeelte?
Wat wordt er beloofd?
En wat ervaar je van deze belofte in je eigen leven?

Vrucht van de Geest
Johannes 15: 5-7
5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel
vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een
wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als
jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun
je vragen wat je wilt en het zal gebeuren

Galaten 5: 22-23a
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing
Galaten zet een leven volgens onze eigen zondige wil tegenover een leven dat
door de Geest geleid wordt. Schrijf voor beide manieren van leven 1 kernwoord
op: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wie of wat leidt jouw leven, en waar merk je dat aan?
Stel dat de vrucht van de Geest volmaakt in je leven aanwezig was, hoe zou je
leven er dan uitzien?
Verlang je daar naar of juist niet? Waarom (niet)?

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst
Je deel van de enquête maken

Neem voor de volgende keer een voorwerp mee dat iets te maken
heeft met dat wat in je leven heel belangrijk is
(mag van alles zijn).

Bijbelleesrooster ----------------------------------Deuteronomium 6:4-9
Alle joodse kinderen leerden dit uit hun hoofd. Het liefhebben van God met een
ongedeeld hart was het allerbelangrijkste gebod.
Jozua 24:14-15
Eenmaal in het beloofde land wordt het volk opnieuw opgeroepen te kiezen:
Vóór de Here en tegen de afgoden.
Matteüs 6:19-24
Geloven in God is radicaal kiezen. Hij accepteert geen gedeelde eerste plek.

Matteüs 19:16-26
Wat is er mis met de rijke jongeling? Zijn hart is verdeeld. Hij houdt meer van
z’n geld dan van God.
Lukas 14:25-33
Nog meer onderwijs van Jezus waarin Hij met de meest krachtige woorden
oproept tot een radicale keus voor Hem.
Johannes 5:41-47
Als ijdelheid en eerzucht je hart vervult is er geen plek meer voor liefde voor
God.
1 Timoteüs 6:6-11
Geld is altijd een afgod geweest. God liefhebben betekent een andere kijk op
geld.

Een hart vol van Hem
blok D - nivo 3 - avond 5

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.40
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik en huiswerk
Wat geeft jouw leven waarde
Bijbelstudie Lukas 19: 1-10
Het lege hart
Alleen God > dat is bevrijdend - vraag en antwoord 95 HC
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Bijbelstudie Lukas 19: 1-10
Wat was het belangrijkste in Zacheüs’ leven?
Welke voorwaarden stelt Jezus aan Zacheüs?
Wat verandert Zacheüs’ leven?
Waar blijkt die verandering uit?

€

Alleen God > dat is bevrijdend - vraag en antwoord 95 HC
Wat is afgoderij?
Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord
geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de
mens zijn vertrouwen stelt.
Kun je dit antwoord vertalen naar het voorbeeld van het lege hart?
Kun je uitleggen waarom het 1e gebod je de weg van de bevrijding wijst?

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst
Voor de volgende keer moet je één
enquête afgenomen hebben.

Bijbelleesrooster ----------------------------------Jesaja 1:10-17
Het onderhouden van godsdienstige gewoontes zonder dat het je leven verandert
heeft voor God geen waarde. Hij wil je hart, ziel en verstand. Hij wil je op
zondag én de rest van de week.
Jesaja 29:13-16
God wil geen uiterlijke gehoorzaamheid waar het hart niet bij is.
Psalm 18:1-7
Hartelijk liefde voor God, dat was kenmerkend voor David. Durf jij God ook op
deze manier aan te spreken?

2 Korintiërs 10:1-6
Let vooral op vers 5: God liefhebben betekent ook dat je je verstand onderwerpt
aan zijn evangelie.
2 Korintiërs 8:1-8
Volledige toewijding aan God moet blijken in alles wat je doet. Blijf jezelf
daarop bevragen.
Psalm 119:1-8
Zijn dit ook jouw woorden?
2 Timoteüs 3:1-5
‘Het genot zullen ze meer liefhebben dan God’ (vers 5). Herken je deze strijd in
jezelf?

Een radicale keuze
blok D - nivo 3 - avond 6

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.35
19.40
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling
Kosten/batenanalyse
Liefde vraagt radicaliteit
Gevoel en keuze
Bijbelstudie Jozua 24:13-18 - kiezen
Jezus volgen - Lukas 14:25-33
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Kosten/baten analyse
Een christelijk leven
Wat kost het je

Wat levert het je op

Liefde vraagt radicaliteit
“Ik hou zo ongelofelijk veel van jou!! Ik zou altijd bij je willen zijn, ik heb alles
voor je over; Jij bent alles voor mij!!”
Antwoord: “Nou, ik vind jou ook wel aardig, maar vraag
niet teveel van mijn tijd.”

Bijbelstudie Jozua 24:13-18
Toen

In jouw leven

Hoe heeft God z’n
liefde laten zien?
Wat vraagt Hij van
zijn volk?
Wat was de reactie?

afgod
afgod

GOD

afgod

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst
Twee enquêtes afnemen

Bijbelleesrooster ----------------------------------Psalm 131
Bij God mag je tot rust komen
Matteüs 11:25-30
Jezus is de poort naar de rust die God wil geven.
Psalm 116:1-7
Als je iets van Gods ontferming proeft kom je tot rust temidden van alles in het
leven dat je kan bedreigen.
Jesaja 14:1-7

In bewoordingen ontleend aan de situatie van Israël op dat moment wordt
gezegd dat God alle kwade machten zal overwinnen en rust zal geven. Christus
heeft het gerealiseerd toen Hij satan overwon.
Psalm 23
De goede Herder leidt ons naar grazige weiden en rustige wateren.
Hebreeën 4:1-11
Je kunt door bewuste ongehoorzaamheid de rust verspelen die Christus voor ons
verdiend heeft. Laat het niet zo ver komen!
Openbaring 22:1-5
Het paradijs hersteld, volmaakte rust.

Rust, vrijheid en samen-zijn
blok D - nivo 3 - avond 7

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.35
19.45
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik en introductie
1. de schepping
2. bij de Sinai
3. Jezus en de sabbat
4. op weg naar de eeuwige sabbat
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Introductie

1

2

3

4

1. de schepping
Rust
voor de
zondeval

Vrijheid

Samenzijn

Rust

Vrijheid

Samenzijn

toen God het
4e gebod gaf
de diepere
betekenis
door Jezus
op weg naar
de eeuwige
sabbat

2. bij de Sinai
rust: doorgetrokken lijn; bevrijding: stippellijn; samenkomen: omcirkelen.
Exodus 20: 8-11
8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken
en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is
een rustdag, die
gewijd is aan de HEER, uw God; dan
mag u niet
werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen
en dochters, voor
uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en
ook voor
vreemdelingen die bij u in de stad wonen.
11 Want in zes
dagen heeft de HEER de hemel en de aarde
gemaakt, en de zee
met alles wat er leeft, en op de zevende dag
rustte hij.
Daarom heeft de HEER de sabbat
gezegend en
heilig verklaard.

Deuteronomium 5:12-15
12 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is
een heilige dag. 13 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,
14 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God;
dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw
slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren,

en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin
moeten evengoed rusten als u. 15 Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de
HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft
hij u opgedragen de sabbat te houden.
Leviticus 23: 1-3
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de
hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn
mijn hoogtijdagen:
3 Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van
volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen
enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die
aan de HEER gewijd is.

3. Jezus en de sabbat
Kolossenzen 2: 16-17
Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en
drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat.
17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de
werkelijkheid is Christus.

4. op weg naar de eeuwige sabbat
Hebreeën 4:9-11
9 Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is
binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne.
11 Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo
voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en
te gronde gaat.

Zondag 38 HC
Wat gebiedt God in het vierde gebod?
(Ten eerste….) Ten tweede dat ik al de dagen van mijn

leven mijn slechte werken nalaat, de Here door zijn
Geest in mij laat werken, en zo de eeuwige sabbat in

dit leven begin.

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst
Verwerken enquêteresultaten.

Bijbelleesrooster ----------------------------------Leviticus 19:32
Respect voor oude mensen is ontzag voor God

1 Tessalonicenzen 5:12,13
Respect voor amtsdragers geeft vrede in de gemeente

1 Timoteüs 6:1-2

Ook slaven moeten respect tonen voor hun meesters. Ook als is de slavernij
vandaag gelukkig afgeschaft, we leren van deze oproep dat je als christen in alle
omstandigheden respectvol moet blijven.
Spreuken 1:10-19
Respecteren van je ouders betekent ook: luisteren naar hun levenswijsheid
Spreuken 3:1-12
Als het goed is wijzen ouders met hun wijsheid van zichzelf af naar God, dat is
een voorwaarde om hen gehoorzaam te kunnen zijn.
Handelingen 5:26-30
Er kunnen omstandigheden zijn waarin je God meer moet gehoorzamen dan
aardse gezagsdragers.
Daniël 3:8-18
Nog een voorbeeld van mensen die God meer gehoorzaamden dan aardse
gezagsdragers.

Gelovig omgaan met gezag
blok D - nivo 3 - avond 8

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.40
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling
Intro 5e gebod
Bijbelstudie Romeien 13:1-7
artikel 36 NGB
Bespreking aan de hand van stellingen
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Intro 5e gebod

GOD
↓↑
OUDERS
↓↑
JIJ
Kun je gezag hebben, maar geen macht (voorbeelden)?
Kun je macht uitoefenen zonder gezag?

Bijbelstudie Romeinen 13:1-7
Keizers als de decadente wrede Nero, waarom moet je die als christen
gehoorzamen?
Staan gezagsdragers altijd in dienst van God?
Maak eens concreet wat dit gedeelte betekent voor jouw houding vandaag
tov de overheid (voorbeelden)

Artikel 36 NGB
De taak van de overheid

PROTECTED AREA

Wij geloven dat onze goede God
om de verdorvenheid van het
menselijk geslacht geboden heeft,
dat er koningen, vorsten en
overheden zullen zijn. Hij wil
namelijk dat de wereld geregeerd
wordt door wetten en
staatsregelingen, zodat de
ongebondenheid van de mensen
bedwongen wordt en alles in
goede orde onder hen toegaat3.
Hiertoe heeft Hij de overheid het
zwaard in handen gegeven tot
bestraffing van de slechte en
bescherming van de goede mensen
(Rom. 13:4). Haar taak is niet
alleen zorg te dragen voor de openbare orde en daarover te waken, maar ook de
heilige dienst van de kerk te beschermen, en te bevorderen dat het koninkrijk
van Jezus Christus komt en het Woord van het evangelie overal gepredikt wordt,
zodat God door ieder geëerd en gediend wordt, zoals Hij in zijn Woord gebiedt.
Verder is ieder, welke positie hij ook heeft, verplicht zich aan de overheid te
onderwerpen, belasting te betalen, haar eer en eerbied te bewijzen, haar
gehoorzaam te zijn in alles wat niet in strijd is met Gods Woord, en voor haar te
bidden dat de Heer haar bestuurt op al haar wegen, zodat wij een stil en rustig
leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid (1 Tim. 2:1, 2).
Op dit punt wijzen wij de wederdopers en andere oproerige mensen af en in het
algemeen allen die overheid en gezag verwerpen, de rechtsorde omver willen
werpen door het invoeren van gemeenschap van goederen, en die de goede
zeden die God onder de mensen heeft ingesteld, verstoren.

DEN HAAG

Stellingen

1
2
3
4
5

Op een bepaalde leeftijd hoef je je ouders niet meer te gehoorzamen
Gezag heb je niet vanzelf, dat moet je verdienen.
Een gelovige moet belasting gewillig en zonder morren betalen.
Ik bid geregeld voor de overheid
…………………………………(verzin zelf nog wat stellingen)

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst

Afronden enquête

