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Dead or love
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Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.35
19.45
19.55
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Introductie, eerste inventarisatie
Zondag 40 HC
Jezus en het 6e gebod
Bijbelstudie Kolossenzen 3:12-18
Gebedspunten
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Zondag 40 HC
Vraag en antwoord 105
Wat eist God in het zesde gebod?
Dat ik mijn naaste niet van zijn eer
beroof, niet haat, kwets of dood. Dit
mag ik niet doen met gedachten,
woorden of gebaren en nog veel
minder met de daad, ook niet door
middel van anderen, maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen.
Ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen of moedwillig in gevaar begeven.
De overheid draagt dan ook het zwaard om de doodslag te weren.
Vraag en antwoord 106
Het gaat dus in dit gebod niet alleen om doodslag?
Nee. Door de doodslag te verbieden leert God ons ook dat Hij afgunst, haat,
toorn en wraakzucht als de wortel van deze zonde haat en dat dit alles voor Hem
doodslag is.

Vraag en antwoord 107
Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden?
Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt Hij dat wij onze
naaste liefhebben als onszelf, jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig,
barmhartig en vriendelijk zijn, zijn schade zoveel mogelijk voorkomen en dat wij
ook onze vijanden goed doen.

Jezus en het 6e gebod
de normale situatie

als je Christus kent

egoïsme

liefde

de dood

het leven

egoïsme

liefde

de dood

het leven

Kolossenzen 3:12-18
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft,
moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid,
zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand
een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar
vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een
volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen,
want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook
dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht
en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en

hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles
wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt
door hem.
Onderstreep wat gaat over een nieuwe
samenleving.
Zie je daar iets van in je eigen
leven?

Aantekeningen:

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

Bijbelleesrooster ----------------------------------Matteüs 5:21-22
Dit moet je uitgangspunt zijn als je nadenkt over het 6e gebod: uitschelden is al
een aantasting van het leven van een ander.
Johannes 15:9-13
Doodslag wordt verboden, liefde gevraagd. Hoe moeten we liefhebben? Zoals
Jezus ons liefhad.
Spreuken 10:12
Haat en liefde
Spreuken 14:21
Minachting en ontferming
Spreuken 15:1
Laat je woorden tot zegen voor je naaste zijn
Spreuken 17:9
‘zand erover’ en oude koeien uit de sloot halen
Spreuken 25:21-22
Overwin het kwade door het goede

Vooroordeel of
Veroordeel
blok E - nivo 2 - avond 2
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.45
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugblik en intro
Eigen vooroordelen
Bijbelstudie
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Terugblik en intro
Ze = gereformeerden
Uitspraak
Ze hebben geen gevoel voor humor
Ze doen alleen iets voor hun eigen mensen
Ze vinden sex vies
Ze moeten op zondag twee keer naar de kerk
Ze zijn saai
Ze voelen zich beter dan de rest
Ze zijn schijnheilig
Ze zijn wereldvreemd
Ze mogen haast niets
Ze hebben kledingvoorschriften
Zondags zitten ze netjes in de kerk, maar als
ze uitgaan zijn het de grootste zuipers

Eens

Oneens

1.Waar halen mensen dit soort ideeën vandaan?
2.Wat doen dit soort uitspraken met je? Hoe voel je je daarbij?
3.Hoe reageer je erop?

Eigen vooroordelen
1.Iemand in de klas heeft je mobiel afgepakt. Je reageert
met: vuile turk geef terug!
2.Je staat ‘s nachts op de bus te wachten als er een groepje
allochtone jongeren aankomt. Je loopt naar de volgende
bushalte.
3.Je ziet op de tv een video-opname van twee allochtone
jongeren in een winkel. Je denkt: Turken en Marokkanen zijn criminelen, ze
gaan stelen.
4.Je ziet een auto die tegen een paaltje is gereden, erbij staan een man en een
vrouw. Je denkt: vrouwen kunnen echt niet autorijden.
5.Iemand komt collecteren voor hulp aan Afrika. Je geeft niets want je weet
zeker dat de leiders daar allemaal corrupt zijn en het geld dus toch niet op de
goede plek komt.
6.Naast je komen buitenlanders wonen, je brengt ze een bloemetje.
7.Je wilt een tweedehands stereo kopen via www.marktplaats.nl. Er staan twee
te koop van het merk dat jij wilt hebben. Eén bij Abdoula Demis en één bij Jan
de Vries.Op welke bied je?

Bijbelstudie
Efeze 4:2 en 3

Kolossenzen 2:8-11

*Schrijf in het hart wat God van ons vraagt
*Schrijf om het hart heen de uitwerking daarvan

Aantekeningen:

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

Eventueel opdrachten mbt prestatie
Noteer kort wat je deze week op TV
ziet, en welke rol seks daarin speelt

?

Bijbelleesrooster ----------------------------------Genesis 17:1-8
Met de uitverkiezng van het volk Israël heeft God de zegen van alle volken op
het oog, in het OT is geen plaats voor racisme.
Psalm 96
De hele wereld mag buigen voor God, God is niet een God die onderscheid
maakt.
Matteüs 8:5-13
Jezus heeft oog voor een Romeinse centurio, Hij keek verder
dan het volk Israël.

Handelingen 11:34-35
In het boek Handelingen zien we steeds duidelijker worden dat alle mensen voor
God gelijk zijn.
2 Korintiërs 5:14-18
Als je Christus kent mag je je niet meer laten leiden door vooroordelen
1 Petrus 2:11-12
Leven met vooroordelen hoort bij ‘ongelovigen’. Gelovigen zijn geroepen om
anders te zijn.
Matteüs 7:1-5
Wees zo voorzichtig mogelijk als je een oordeel of mening over een ander onder
woorden brengt

Christen zijn en sex
blok E - nivo 2 - avond 3
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.30
19.45
19.55
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Intro
De Catechismus over seks
Bijbelstudie over seks
Waar sta jij
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Intro
Marc (17 jaar, lid van een Baptistengemeente in de provincie Utrecht):
“Ik kijk ieder vrij moment naar TMF. Ik merk dat ik zelf ook die clips ga
nadoen. Ik praat en flirt makkelijker met meisjes. Ook op feestjes dansen we
zoals ze het op tv doen. Ik vind het geen probleem om met een meisje te zoenen
dat ik nog niet lang ken. Ook ben ik al eens met iemand naar bed geweest. Ik
heb er geen spijt van. Zo is het leven nu eenmaal. Ik heb het maar met één
meisje gedaan. Ik zou het niet leuk vinden als mijn toekomstige vrouw met tien
man seks heeft gehad.
Met mijn vrienden praat ik bijna altijd over meisjes, one-night-stands en
pornosites. Van mijn vriendenclub kijkt 99 procent porno op internet. Ik doe dat
ook, van soft- tot harde porno. Als ik de pornosites afsluit, heb ik niet het idee
dat ik iets verkeerds gedaan heb. Het is alsof de scheidsrechter de
voetbalwedstrijd affluit. Of ik ook pornosites zou bekijken als Jezus in mijn
kamer zou zitten? Uhm... nee... Dan niet inderdaad. Terwijl ik wel gewoon zou
blijven voetballen. Tja, het is misschien toch niet helemaal normaal.”

Als je op Marcs verhaal moest reageren wat zou je dan tegen hem zeggen?.

Ik ben het wel
met je eens
Ik vind het nogal heftig
wat je zegt
Ik heb zo mijn vraagtekens
bij jouw mening

Als je Marc een mailtje mocht sturen wat zou je daar dan inzetten?
Vind je wat Marc vertelt passen bij een leven als Christen?

De Catechismus over seks
Vraag en antwoord 108 HC
Wat leert ons het zevende gebod?
Dat alle onkuisheid door God vervloekt is.
Daarom moeten wij die hartgrondig haten en rein en
ingetogen leven, zowel in het heilig huwelijk als
daarbuiten.
In normaal nederlands:

Vraag en antwoord 109 HC
Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreuk?
Omdat zowel ons lichaam als onze ziel een tempel van de Heilige Geest is, wil
God dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren.
Daarom verbiedt Hij alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten,
begeerten en wat de mens daartoe verleiden kan.

In normaal nederlands:

Bijbelstudie over seks
Genesis 2:24
Zo komt het dat een man zich losmaakt van
zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn
vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.
1 korinthiers 6: 16
Of weet u niet dat wie zich met een hoer
verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen
één lichaam zijn.’
en 19-20
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont
en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U
bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Seks is
niet:
maar:

bevrediging van jouw seksuele behoefte

niet:
maar:

voor een tijdje iets samen hebben

niet:
maar:

ik blijf ik, jij blijft jij 1+1=2

niet:
maar:

blote lijven, maar gesloten geesten

Waar sta jij
Sex als consumptiemiddel

Sex als beschermd geschenk.

Waar zit jij op deze lijn? (zet een punt)
Welke kant wil je op? (maak van die punt een pijltje)
Wat is daar voor nodig?

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst
Eventueel opdrachten mbt prestatie
Boekje ‘trouwen of samenwonen’ lezen.

Bijbelleesrooster ----------------------------------Spreuken 5:15-23
Seksualiteit is prachtig wanneer het zo wordt gebruikt als God het bedoeld heeft
Spreuken 6:20-35
Overspel (‘vreemd gaan’) is verschrikkelijk
Matteüs 5:27-30
Je hebt al problemen met het zevende gebod als je met verkeerde verlangens
kijkt naar iemand die niet jouw man/vrouw is.

1 Korinte 7:1-5
Satan zal er alles aan doen om ons te pakken op onze zwakke punten. De
verseksualisering van de samenleving mag je gerust duivelswerk noemen
1 Korintiërs 6:18-20
Omdat je lichaam een tempel is van de heilige Geest moet je zo zorgvuldig
mogelijk omgaan met seksualiteit
Efeze 5:21-33
God wil graag dat man en vrouw het goed hebben samen en elkaar gelukkig
maken
1 Tessalonicenzen 4:1-8
Het is niet altijd makkelijk om anders te zijn dan de cultuur waarin je leeft. Maar
de heilige Geest komt ons te hulp.

Jij en jouw relaties
blok E - nivo 2 - avond 4
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.25
19.40
19.50
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Intro
Soorten relaties
Van consumptieve tot verbondsrelaties
De relatie met God als verbondsrelatie
Op God gaan lijken
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Soorten relaties
Vul 10 namen in van mensen met wie je een relatie onderhoudt. Hoe
belangrijker de relatie voor je is hoe dichter je de naam in het midden schrijft.

IK

Van consumptieve tot verbondsrelaties

Consumentenrelatie

Vul in :

Verbondsrelatie

vrijblijvend - zelfgericht - onvoorwaardelijk - verplichtend, trouwvoorwaardelijk - op die ander gericht

De relatie met God als verbondsrelatie

Gods relatie met ons

Tekst die dat duidelijk laat zien:

Verplichtend, een bindend wettelijk kader
In liefde op die ander gericht
Onvoorwaardelijk, wat die ander ook doet,
God blijft trouw

Vul in:

1 Johannes 4: 9-10 - Deuteronomium 29:10-12 - Lukas 15:11-24

Onze relatie met God - welke zin spreekt je het meeste aan:
a. Ik hou me aan de regels van Gods verbond, en daarom blijft de relatie
tussen mij en God goed.
b. Jezus heeft in mijn plaats zich aan Gods verbond gehouden, en daarom
maakt het niet uit hoe ik leef.
c. Ik geloof helemaal niet dat God een verbond met mij gesloten heeft.
d. Hoe lief God mij had zie ik aan wat Jezus gedaan heeft.
Ik wil nu ook Hem mijn liefde laten blijken in alles wat ik doe.

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst
Eventueel opdrachten mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------Genesis 2:18-25
De woorden in vers 24 herinneren aan een verbondssluiting. De éénheid van
man en vrouw is geen vrijblijvende zaak maar een verbond voor het leven.
Genesis 24:51-67
Een heel andere tijd en cultuur. Vrouwen werden uitgehuwelijkt. Maar we lezen:
‘Isaäk ging van Rebekka houden’. Daar gaat het om!
1 Samuël 1:1-7
In die tijd was polygamie een geaccepteerd verschijnsel. God
heeft een tijdlang toegestaan dat zijn volk hierin meeging, maar
het is nooit zijn ontwerp geweest. In alle gevallen van
polygamie die we tegenkomen in de bijbel leidt het tot rivaliteit
en ellende. Denk ook aan de gezinnen van Abraham, Jakob en
David. In het nieuwe testament gaan we weer terug naar Gods

oorspronkelijke ontwerp (zie bijvoorbeeld 1 Timoteüs 3:2)
1 Korinte 13:4-5
Maar twee verzen over de liefde, toch voldoende om ons aan het denken te
zetten
1 Korinte 13:6-7
Alleen met Gods hulp kun je zo liefhebben
1 Johannes 3:16-19
Ook in het huwelijk mogen we ons laten
inspireren door Jezus’ liefde: zelfopofferend en
radicaal.
1 Johannes 4:7-10
Het diepste geheim van liefde is dat God liefde is.

Jij en jouw bezit
blok E - nivo 2 - avond 5

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.40
19.50
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling
Intro
Bijbelstudie 1Timoteus 6
De les van de bijbel
Een bevrijdend gebod?
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Intro
Zondag 42 HC
v/a 110: Wat verbiedt God in het achtste gebod?
God verbiedt niet alleen het stelen en roven dat de overheid straft, maar Hij
noemt ook diefstal alle boze plannen en kwade praktijken,
waardoor wij trachten ons meester te maken van het bezit van
onze naaste.
Dit kan gebeuren door geweld of met schijn van recht zoals
bedrog met gewicht, maat, waar en munt, verder door woeker
of door welk middel ook maar dat Hij verboden heeft.
Ook verbiedt Hij alle hebzucht, evenals alle misbruik en
verkwisting van zijn gaven.
v/a 111: Wat gebiedt God u in dit gebod?
Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem
doe, als ik wil dat men met mij doet.
Bovendien dat ik mijn arbeid trouw verricht, om ook de behoeftige te kunnen
helpen.
Hoort dit ook bij het 8e gebod :

Je kaartje voor de trein niet afstempelen.
Een straatkrant kopen van een dakloze.
Als je teveel wisselgeld terug krijgt het houden .
Je mobieltje wegdoen omdat je een mooiere wilt.
Je geld van een krantenloop helemaal voor jezelf houden.

Bijbelstudie 1 Timoteus 6
vers 6 - 10
6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het
geloof grote winst. 7 Wij hebben niets in deze wereld
meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.
8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar
tevreden mee zijn. 9 Wie rijk wil worden, staat bloot
aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi
aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf
storten en ten onder doen gaan. 10 Want de wortel van alle
kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn
sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed
berokkend

vers 17 – 19
17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te
zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als
rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet
om ervan te genieten. 18 En draag hun op om goed te doen,
rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te
delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de
toekomst, en winnen ze het ware leven.

Welke regels voor het omgaan met bezit vind je in deze bijbelgedeelten:

De les van de bijbel
1. Je moet tevreden zijn met wat je hebt, ook al is het niet veel
2. Alles wat je hebt hebt je van God in bruikleen gekregen, en moet je gebruiken
voor Hem
3. Wie niet deelt, die steelt

1 . God is niet tegen rijkdom maar wel tegen armoede

2 . Voor elke luxe uitgave eenzelfde bedrag naar een goed doel

Aantekeningen:

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

Opdrachten mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------Leviticus 19:9-13
God had zijn volk al vroeg geleerd om te delen met de armen
Deuteronomium 15:1-11
Er mochten eigenlijk geen armen zijn in Israel, dat was een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
1 Koningen 21:1-16
In de macht van hebzucht.
Matteüs 19:16-26
Deze man leek heel precies naar de
geboden te leven, maar misschien moest
hij toch nog maar es Deuteronomium 15
lezen … (zie boven)
Handelingen 2:41-47
Mensen die Christus als hun Verlosser aannamen stonden ineens heel naders
tegenover hun bezit, konden afstand nemen en loslaten.
Handelingen 11:27-30
In Judea woonden blijkbaar de allerarmsten. Wanneer zich een hongersnood
aankondigt wordt er meteen actie ondernomen om deze armen te ondersteunen.
Giro 555 lijkt christelijke wortels te hebben .
1 Timoteüs 6:8-19
Het gevaar van rijkdom plus adviezen voor rijke mensen. Wat doe jij hiermee?
Wanneer ben je tevreden?

…………......

Jij en jouw gepraat
blok E - nivo 2 - avond 6
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.40
19.45
19.55
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling en intro
Uit de rechtspraak
De catechismus
Wat is waarheid en wat is leugen
Jezus werd veroordeeld, zodat jij vrij kunt zijn
En nu jij
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Uit de rechtspraak
Deuteronomium 17: 6-7
Het doodvonnis mag alleen op grond van de verklaring van ten minste twee getuigen worden
voltrokken, één getuigenverklaring is onvoldoende. 7 De getuigen moeten, samen met de rest
van het volk, de dader stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moeten zij de eerste steen
werpen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.
Deuteronimoium 19: 16-21
16 Als een getuige tracht een ander ten val te brengen door een leugenachtige
verklaring over hem af te leggen, 17 dan moeten de twee partijen in het geding
samen voor de HEER verschijnen, voor de priesters en de rechters die op dat
moment in functie zijn. 18 De rechters moeten de zaak zorgvuldig onderzoeken.
Als blijkt dat de getuige heeft gelogen en een vals getuigenis heeft afgelegd,
19 dan moet u hem de straf opleggen die hij de ander had toebedacht. Zo moet
u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. 20 De anderen moeten
daardoor worden afgeschrikt, zodat dergelijke wandaden zich niet herhalen.
21 Heb geen medelijden en eis een leven voor een leven, een oog
voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand,
een voet voor een voet.

Welke regels worden hier gesteld voor getuigenverklaringen in een rechtszaak?
Hoe wordt voorkomen dat getuigen gemakkelijk een vals getuigenis afleggen?

De catechismus
Zondag 43
Wat eist God in het negende gebod?
Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai en geen
kwaadspreker of lasteraar ben. Dat ik ook niemand lichtvaardig
en onverhoord veroordeel of help veroordelen. Maar dat ik alle
liegen en bedriegen als echt duivelswerk vermijd, als ik tenminste
de zware toorn van God niet op mij laden wil.
Verder dat ik in rechtszaken en in alle handelingen de waarheid
liefheb, oprecht spreek en belijd en ook de eer en goede naam van
mijn naaste zoveel ik kan verdedig en bevorder.

Wat is waarheid en wat is leugen
Johannes 8: 44-47
44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin
een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is.
Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.
45 Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. 46 Kan een van u mij van zonde
beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? 47 Wie van God is,
luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’

Johannes 14: 6
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan
door mij.

Jezus werd veroordeeld, zodat jij vrij kunt zijn
normaal:

het evangelie:

leugenaar

leugenaar

waarheid

leven

dood

waarheid

dood

leven

En nu jij

Aantekeningen:

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

Opdrachten mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------Spreuken 25:18 en 19
Onbetrouwbaarheid is buitengewoon schadelijk voor je naaste
Genesis 27:18-24
Jakob, een onbetrouwbaar persoon, en toch is onze God de God van Abraham,
Isaäk en Jakob …
2 Timoteüs 2:1-2
Betrouwbaarheid is een vereiste om onderwijs over God te mogen geven
Psalm 12
Onder mensen is er zoveel
onbetrouwbaarheid, maar gelukkig mogen we
altijd terugvallen op de betrouwbaarheid van
God
Handelingen 5:1-6
Onbetrouwbaarheid kan niet bestaan in Gods
aanwezigheid en in zijn gemeente. Dit wordt
duidelijk in een heel heftige gebeurtenis.
1 Koningen 21:1-13
Valse getuigen worden ingezet om Naboth te
kunnen veroordelen. Hét bijbelse voorbeeld
van zonde tegen het negende gebod.
Openbaring 1:4-6
De Here Jezus is onze betrouwbare getuige

The truth, the whole
truth and nothing
but the truth…

Jij en jouw diepste
drijfveren
blok E - nivo 2 - avond 7
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.35
19.45
19.55
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling en intro
Bijbelstudie
Catechismus
Bijbelstudie Matteus 22
Afsluitend gebed
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Terugkoppeling en intro

gebod
pleeg geen moord

pleeg geen overspel

steel niet

leg geen vals getuigenis af

begeerte

Bijbelstudie
bijbelverhaal
(Genesis 3)
6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten
zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het
oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom
haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar
vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar
man, die bij haar was, en ook hij at ervan.
(2 Samuël 11)
2 Op een keer stond David aan het eind van de
middag op van zijn rustbed en liep wat heen en
weer over het dak van het paleis. Beneden zag
hij een vrouw die aan het baden was. Ze was
heel mooi om te zien. 3 Hij liet uitzoeken wie ze
was, en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter
van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria.’ 4
David liet haar bij zich komen en sliep met haar.
(Jozua 7)
20 Achan antwoordde: ‘Ik beken dat ik heb
gezondigd tegen de HE ER , de God van Israël.
Dit is wat ik heb gedaan: 21 Ik zag dat er onder
de buit een prachtige mantel uit Sinear was en
tweehonderd sjekel zilver en een goudstaaf die
wel vijftig sjekel woog. Ik kon mijn ogen er niet
vanaf houden en heb het gestolen.
(Genesis 4)
3 Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer
van wat hij had geoogst. 4 Ook Abel bracht een
offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde
koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel
en zijn offer op, 5 maar voor Kaïn en zijn offer
had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn
blik werd donker. … … …
8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het
veld in gaan.’
Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en
sloeg hem dood.

wanneer begint de zonde?

Catechismus
v/a 113: Wat eist God in het tiende gebod?
Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart
nooit meer mag komen, maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonden
haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben.

Wat valt op als je dit zo leest?
Wat vraagt God van je?
Kun je Gods geboden houden?
Waarom leert de Here je zijn geboden als je ze toch niet kunt
houden?
v/a 114: Maar kunnen zij die tot God bekeerd zijn, deze geboden volbrengen?
Nee, want zelfs de allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein begin van deze
gehoorzaamheid, maar wel zo, dat zij met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige,
maar naar alle geboden van God beginnen te leven.

v/a 115: Waarom laat God ons de tien geboden dan zo scherp prediken, als toch niemand ze
in dit leven volbrengen kan?
Ten eerste wil God, dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en
daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te
zoeken.
Ten tweede dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de
Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit
leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken.

Bijbelstudie Matteus 22:34-40
34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de
sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij
elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een
van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het
grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb
de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en
eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw
naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de
grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten
staat.’

Hoe stelde de wetgeleerde Jezus met deze vraag op de proef?
Jezus vervangt de 613 geboden door 2. Maar wat is het effect?

Afsluitend gebed
“Maak mij een beeld van U” E&R 161
O God die mij hebt vrijgekocht en door Uw bloed gered,
die, wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt tred voor tred;
die trouw mij voorgaat op de weg, al is mijn pad ook ruw.
O wijs mij steeds de rechte weg, maak mij een beeld van U.
(Refrein)
Maak mij een beeld van U, maak mij een beeld van U,
zo vol van ootmoed, liefd' en trouw.
Maak mij een beeld van U.
Want vol van zwakheid is mijn ziel, toch ben 'k door U gered.
Wanneer de strijd soms zwaar mij viel, Gij hoorde mijn gebed.
Sterk, o mijn God, mij meer en meer, ja, help en steun mij nu.
Leid aan Uw hand mij, trouwe Heer, maak mij een beeld van U.
Ja Heer, hervorm mij naar Uw beeld, 't is al wat mij bekoort.
Gedoog niet dat de zonde leeft in 't hart dat U behoort.
Blijf met Uw liefde zo nabij, dat ik de zonde schuw';
dat steeds Uw wil de mijne zij, maak mij een beeld van U.

Aantekeningen:

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

Opdrachten mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------Zonde en heilig leven beginnen al in je gedachten en verlangens;
7 voorbeelden
Matteüs 5:1-10
Allemaal eigenschappen die betrekking
hebben op ons innerlijk leven. Daar begint
het, in de wereld van onze gedachten en
gevoelens.
Matteüs 5:27-30
Deze verzen laten aan duidelijkheid niets te
wensen over. Zonde begint van binnen en
komt dan pas naar buiten.
Matteüs 15:12-20
Ook in dit gedeelte weer hetzelfde principe. De allerbelangrijkste vraag is: Wat
leeft er in je hart? Weet jij het van jezelf?
2 Samuël 13:1-14
Amnon had al heel lang een zondig verlangen gekoesterd. De zonde werd niet
pas een feit toen hij zich aan z’n zus had vergrepen.
Psalm 51:1-12
David wist uit eigen ervaring dat zonde heel diep kan wortelen. Vandaar zijn
gebed in vers 12.
Spreuken 4:20-27
Let vooral op vers 23. Hoe doe jij dat, waken over je hart?
Romeinen 13:8-10
Liefde is de vervulling van de wet. Probeer Gods geboden daarom te vertalen in
liefde. Bijvoorbeeld: Niet stelen, maar … wel delen.

Jij en de verandering
van je leven
blok E - nivo 2 - avond 8
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.35
19.45
19.55
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling en evaluatie
Zelfs de allerheiligsten een klein begin
Bijbelstudie Romeinen 7
Bijbelstudie Matteus 22
Afsluitend gebed
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Terugkoppeling en evaluatie
Het belangrijkste wat ik heb geleerd is………………………
………………………………………

Zelfs de allerheiligsten een klein begin
Vraag en antwoord 114 HC:
Maar kunnen zij die tot God bekeerd zijn, deze geboden volbrengen?
Nee, want zelfs de allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein
begin van deze gehoorzaamheid, maar wel zo, dat zij met een ernstig voornemen
niet slechts naar sommige, maar naar alle geboden van God beginnen te leven.
a.

Antwoord 114 kun je in 2 stukken verdelen. Zeg kort in je eigen woorden
wat de boodschap is van het eerste stuk, en wat de boodschap is van het
tweede stuk:
1.

2.

b.

“Zelfs de allerheiligsten hebben niet meer dan een klein begin”
Wat wordt hiermee bedoeld? Wat vind je ervan?

c.

We veranderen antwoord 114 een beetje:
“Ook ik heb in dit leven niet meer dan een klein begin van deze
gehoorzaamheid, maar wel zo dat ik met een ernstig voornemen niet
slechts naar sommige, maar naar alle geboden van God begin te leven”
Geldt dit antwoord ook voor jou? Wat wel/wat niet?

Bijbelstudie Romeinen 7:7-25
7 Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde?
Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden
van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet
niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’ 8 Maar de
zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerten in mij op
te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos. 9 Eens leefde
ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde
tot leven 10 en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot
mijn dood te leiden. 11 De zonde heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en
mij door het gebod gedood. 12 Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig,
rechtvaardig en goed.
13 Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet, het is de zonde. Maar om mij
te doden heeft ze van het goede gebruikgemaakt; alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde
is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is.
14 Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd
aan de zonde. 15 Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik
haat. 16 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is.
17 Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. 18 Immers, ik besef dat in
mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel,
maar het goede doen kan ik niet. 19 Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik
wil vermijden, het kwade, dat doe ik. 20 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil,
ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. 21 Ik ontdek in

mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen.
22 Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, 23 maar in alles wat ik doe zie ik die
andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van
mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. 24 Wie zal mij, ongelukkig mens,
redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? 25 Dat doet God! Dank aan hem
door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God,
maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.

Afsluiting

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst
Opdrachten mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------Matteüs 5:38-48
Jezus maakte voor eens en altijd duidelijk dat het onmogelijk is om Gods wet na
te leven op de manier die God heeft bedoeld.
Matteüs 19:16-26
De jonge man dacht dat hij Gods geboden kon naleven en al met één been in de
hemel stond, Jezus ontmaskert hem. Als de discipelen geschokt reageren op dit
gesprek geeft Jezus aan dat bij God alles mogelijk is. Wat zou deze opmerking
van Jezus in dit verband betekenen denk je?
Handelingen 13:38-43
Paulus laat er geen twijfel over bestaan: Als we het alleen met
de wet moeten doen staan we er niet best voor, alleen dankzij
Jezus is er vrijspraak
Romeinen 2:17-29
De joden die zo goed de geboden van God kenden bleken net
zo zondig als mensen die die wet niet kenden.
Romeinen 3:21-31
Alleen door geloof in Christus kun je recht voor God komen te
staan. De wet naleven is heel belangrijk, maar wel een doodlopende weg als je je
eigen redding ermee probeert te verdienen.
Romeinen 7:7-12
Gods geboden zijn goed, maar ze overtuigen ons voortdurend van onze eigen
onmacht als we ernaar proberen te leven.
Galaten 2:15-21
Hetzelfde thema als in de romeinenbrief vinden we in de galatenbrief: Niet door
de wet maar geloof in Christus wordt je een rechtvaardige voor God.

