
 

 

     

Dead or alive  

blok E - nivo 3 - avond 1 

       

  

 

 

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Introductie onderwerp, verwachtingen peilen 

19.20 Eerste peiling: betekenis van het gebod 

19.25 Dood en leven - de bijbelse betekenis 

19.40 Toepassing 6
e
 gebod 

19.50 Een gedicht 

20.00 Uitleg eindpresentatie: folder 

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

Eerste peiling: betekenis van het gebod 
 

 

 “Pleeg geen moord”, dat betekent…………………… 

 

 

 

Dood en leven - de bijbelse betekenis 

 
 
 

Genesis  2:7,16-17 
Psalm   103:14-16 
Ezechiël  37:11-14 
Johannes      5:24      
Johannes  11:25-26 
Efeze        2:4-5 
Fillipenzen    1:21 

 

     

 

 



 

 

Toepassing 6
e
 gebod 

 
“Pleeg geen moord”, dat betekent………………… 

 

 

Een gedicht 
 

 

 

grafrede 

  

al legden ze hem in een kist 

hij was niet dood 

mijn broeder 

want hij was opgewekt 

al lang 

toen hebben we hem 

na jaren 

van opstanding 

begraven in de akker 

  

er loopt een lijk 

langs mijn raam 

mijn buurman 

zonder Woord 

wat een leven 

op zijn dooie gemak 

staat hij breeduit 

met beide benen in het graf 

van eten drinken vrolijk zijn 

  

ik moet zaaien 

op leven en dood 
  

wicher triemstra  uit "transcriptief" 

 

     

R.I.P. 



 

 

 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   -------------------------------------------------------------- 
 
 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 
 

 

Eventueel: het voorbereiden van een 

presentatie over zelfdoding/ abortus/ 

doodstraf.    

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Genesis 1:26-31 

God heeft de mens naar zijn beeld geschapen, daarin ligt het principiële verschil 

tussen mensenleven en dierenleven. Mensen mogen iets van Gods wezen 

weerspiegelen. 

 

Genesis 9:1-7 

Opnieuw wordt de waarde van mensenleven onderscheiden van dierenleven: 

mensen zijn naar Gods beeld geschapen 

 

Jakobus 3:1-12 

Ook uitschelden is een aantasting van het beeld van God 

 

 

 

 



 

 

Efeze 4:2-32 

Boosheid is een gevaarlijke emotie. Geef de duivel geen ruimte als je boos 

wordt. Pas op je woorden. 

 

1 Johannes 3:11-17 

Broederhaat is broedermoord. Hoe confronterend is dat voor jou? 

 

Filippenzen 4:4-9 

Een christen mag bekend staan als een ‘vriendelijk’ persoon. Wat betekent dat 

voor jou? 

 

1 Korintiërs 13 

Hét bijbelgedeelte over de liefde. Eigenlijk zou je de verzen 4-7 uit je hoofd 

moeten leren 

 

     



 

 



 

 

Eerbied voor het leven  

blok E - nivo 3 - avond 2 

     

  

  

 

 

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik en introductie 

19.20 Verdiepen in de problemen 

19.35 Bijbels standpunt 

19.40 Abortus – psalm 139:1-16 

19.55 Afsluiting 

20.00 Presentatie: folder 

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

Verdiepen in de problemen 

 

 

 Waarom leef ik 
Ik denk dat de meeste dit niet eens zullen lezen maar ik moet het toch kwijt.... 

Ik ben leeg van binnen, ik voel me koud, verlaten, verdrietig, branden van binnen en 

opgesloten in mijn lichaam allemaal tegelijkertijd. Ik werd voor 2,5 jaar gepest en nu 

is het opgehouden en negeert iedereen me. Overal waar ik kom lijkt het wel of mensen 

mij niet moeten. Maar ik weet niet wat er aan de hand is. Ik was nooit zo en ik durf 

niet meer te praten tegen mensen. Ik leef in een hel en zie het niet meer zitten. Ik had 

een tijd een vriendin, maar die ouders gingen uit elkaar en heb haar gesteund in die 

tijd en liet het pesten achter wegen om haar niet in haar vaar water te laten zitten. Tis 

nu over en nu liet ze me stikken. Mijn vrienden kiezen ook voor de grotere kant en ik 

sta alleen. Ik begin bijna te huilen wanneer iemand tegen mij praat want ik durf niks 

terug te zeggen ik ben zo onwijs bang. Ik word elke dag overgeslagen. Ik heb dus geen 

vrienden waar ik troost bij kan vinden. Mijn vader kon het niet schelen dat ik 

zelfmoord wilde plegen en me moeder heeft het te druk met haar zelf. Ik ben gelovig 

maar ik lijk wel verlaten door God. Mijn vader scheen contacten te hebben met andere 

vrouwen en het huwelijk staat hier op klappen. En op mijn bijbaantje negeren ze me 

ook al want iemand heeft over mij zitten roddelen. Ik kan het niet meer aan... ik wil 

dood ik wil rust.   

 

 



 

 

 

 Peter was de eerste baby met het Syndroom van Down die in het Bloomington Indiana 

Hospital werd geboren na de geboorte en het overlijden van 'Baby Doe' in 1981. 

Sommigen zullen zich deze zaak nog herinneren. Baby Doe was een kleine jongen met 

het Syndroom van Down. Hij had een opening tussen de luchtpijp en de slokdarm. Dit 

kan door middel van een operatie verholpen worden, maar zonder chirurgisch 

ingrijpen is dit dodelijk. Net als de darmafwijking van Peter komt dit soms voor bij 

kinderen met het Syndroom van Down. De ouders van Baby Doe namen de beslissing 

om hem niet te laten opereren. Zij besloten dat hij moest sterven. Aangezien je 

kinderen wettelijk gezien niet kunt laten 'inslapen' zoals dat bij honden en katten 

gebeurt, hield het ziekenhuis hem op de kraamafdeling maar ze gaven hem niets te 

eten of te drinken. Het duurde zeven of negen dagen, ik ben vergeten hoe lang precies, 

maar in ieder geval lange tijd, voordat hij uiteindelijk overleed. Als ik hoor dat 

prenataal het Downsyndroom is vastgesteld, dan respecteer ik de beslissing tot 

abortus volledig. En ik vind dat de ouders zich geen seconde schuldig moeten voelen 

omwille van die beslissing mits ze op voorhand alle beschikbare en recente 

onderzoeken hebben doorgenomen. Mits ze gezinnen met kinderen met het 

Downsyndroom - of zelfs mijn eigen zoon Peter - hebben opgezocht. Mits ze dus heel 

goed weten wat het betekent om zo'n kind te hebben. Het ene gezin kan nu eenmaal 

beter omgaan met gehandicapte kinderen dan het andere. Het 

zou voor een kind met het Down's syndroom uitermate jammer 

zijn mocht het geboren worden in een gezin dat omwille van de 

handicap niet van dat kind houdt. Dus als een gedegen 

geïnformeerde ouder de keuze maakt om die 

zwangerschap te onderbreken, dan respecteer ik die 

beslissing volledig.  

 

 

Afsluiting 

 
Schrijf op wat je vanavond hebt geleerd of weer goed hebt beseft. Onderstreep 

wat je het mooiste vond: 

 



 

 

 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 
 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 
 

 
 

Eventueel taken voor prestatie 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Psalm 71:1-6 

Voordat we geboren werden was God al onze helper. Leven begint 

niet pas bij de geboorte 

 

Psalm 139:13-16 

Hét bijbelgedeelte om overtuigd te worden dat abortus in strijd is 

met het zesde gebod 

 

1 Korintiërs 6:19-20 

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest waar we God mee 

moeten verheerlijken. Je mag ook je eigen lichaam dus niet doden 

of in gevaar brengen. 

 

 

 



 

 

 

Hebreeën 4:14-16 

Christus heeft gedeeld in ons lijden. Daarom kun je doorgaan, hoe moeilijk het 

leven ook is. Er is altijd één die met je meevoelt. 

 

1 Tessalonicenzen 5:14 

We moeten de ‘moedelozen hoop geven’. Neem iemand die het leven niet meer 

zitten heel serieus en bemoedig hem/haar. 

 

Romeinen 13:1-7 

Dit bijbelgedeelte wordt soms gebruikt om de doodstraf te ondersteunen. De 

overheid draagt ‘het zwaard’ om onrecht te weren. 

 

1 Korinte 5:1-2 

Een zonde waar in het oude testament de doodstraf op stond moet nu worden 

bestraft met uitsluiting uit de gemeente. Er is wel iets veranderd in het nieuwe 

testament m.b.t. de doodstraf. 

 

 



 

 



 

 

Het huwelijk als  

driehoeksverhouding   

blok E - nivo 3 - avond 3 

       

  

 

 

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik en introductie 

19.20 Wat maakt een huwelijk tot een succes 

19.25 De eerste driehoek 

19.35 De tweede driehoek 

19.45 Hoe kom je de driehoek binnen 

20.00 Prestatie 

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

Wat maakt een huwelijk tot een succes  

 
Een citaat van een man uit India:  

‘Jullie beginnen met een hete pan maar vergeten het op 

het vuur te zetten, wij beginnen met een koude pan 

maar zetten het op het vuur.’ 
 

 

 

De eerste driehoek 
 

 

Genesis 1:27 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en 

vrouwelijk schiep hij de mensen. 
 

  

  

  

 

 

 

  man            vrouw 

God 

VII
e
 

gebod: 

 

 



 

 

De tweede driehoek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                    

 

 

 

 

 

 Je kunt het ook zo in een plaatje gieten: 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hoe kom je de driehoek binnen  
 

 

11..  vveerrllaatteenn::hhuuwweelliijjkk  

22..  hheecchhtteenn::                              33..  éééénn  

        lliieeffddee  eenn  ttrroouuww                                                      iinncclluussiieeff::  sseekkss  

OOppeennhheeiidd,,  

zzeekkeerrhheeiidd  

iinnttiimmiitteeiitt  

Liefdevolle  

trouw 

 

Intimiteit en 

seksualiteit 

Officiële 

verbintenis 

 

II. aanhangen:   III. één vlees 

liefde en trouw  (totale eenheid inclusief seks) 

I. verlaten: trouwen 



 

 

 
 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 
 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 
 

Voorbereiding voor het onderwerp 

(homofilie en/of echtscheiding) de volgende keer. 

Eventueel taken voor prestatie 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Genesis 2:21-25 

God heeft man en vrouw aan elkaar gegeven om elkaar tot vreugde te zijn 

 

Hooglied 4:1-7 

Seksualiteit is een ontwerp van God waar in de bijbel openhartig over wordt 

geschreven 

 

1 Korintiërs 13 

Echte liefde kan tegen een stootje 

 

Maleachi 2:13-16 

God vind het vreselijk als uit elkaar gaat wat Hij één heeft gemaakt 

 

 

 

 



 

 

Efeze 5:21-33 

Het huwelijk mag een spiegel zijn van de liefde tussen Christus en de kerk 

 

2 Korintiërs 6:14-18 

God wil dat je één bent in het geloof als je met iemand trouwt 

 

1 Korintiërs 7:8-9 

Alleen binnen het huwelijk kan seksualiteit een plek krijgen. In Paulus’ tijd was 

dit zo mogelijk nog absurder dan het vandaag wordt gevonden. Waarom het toch 

kan? Durf anders te zijn omdat je Christus kent. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Als leven naar het gebod heel 

moeilijk  wordt   

blok E - nivo 3 - avond 4  

       

  

 

 

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik en introductie 

19.20 Bijbelstudie 

19.25 Aan het werk in 2 groepen 

19.50 Presentatie 

20.00 Prestatie: folder 

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

Bijbelstudie 
 

Matteüs 19: 4-6 en 10  

 

4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk 

en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn 

vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één 

worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft 

verbonden, mag een mens niet scheiden.’  

 

 

10 Hierop zeiden zijn leerlingen: ‘Als het met de 

verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, 

kun je maar beter niet trouwen.’ 

 

Marcus 8: 34-35 

 

34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn 

volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo 

achter mij aan komen. 35 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het 

verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het 

behouden. 

 



 

 

Achtergrondinformatie over 

echtscheiding 
 

Teksten: 

 

Matteüs 19: 3-10 

3 Toen kwamen er farizeeën op hem af om hem op de proef te 

stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig 

welke reden verstoten?’ 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de 

schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft 

gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder 

verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, 

maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ 7 Toen vroegen ze hem: ‘Waarom 

heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ 8 Hij 

antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te 

verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. 9 Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een 

ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.’ 10 Hierop 

zeiden zijn leerlingen: ‘Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar 

beter niet trouwen.’  

 

Lukas 16:18 

Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die 

door haar man is verstoten, pleegt overspel. 

 

1 Korinthe 7 

7 Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave 

gekregen, de een deze, de ander die. … 

10 Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – de Heer geeft hun het volgende gebod: een vrouw 

mag niet scheiden van haar man 11 (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man 

verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen.  

12 Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het volgende voorschrift: wanneer een broeder een 

ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. 13 Dit geldt ook voor 

een zuster: wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem 

scheiden. 14 Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw 

dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze 

geheiligd. 15 Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren; in dat geval is de 

broeder of zuster niet gebonden.  

 

Uitgangspunten: 

 

1.      Het huwelijk is door de Here ingesteld. Deze hechte band tussen man en vrouw mag niet door 

mensen ontbonden worden (Gen. 2:24; Mal. 2:14-16; Mat. 19:3-9; 1 Kor. 7:10-11). 

Echtscheiding is een ernstig kwaad, dat zoveel mogelijk voorkomen en bestreden moet worden. 

Leven naar de stijl van het koninkrijk van Christus betekent dat we bij alle huwelijksmoeiten 

inzetten op verzoening en herstel van de relatie. 

2.     Indien een huwelijk ten gevolge van zonden of door de gevolgen van de zondeval is aangetast, 

dient in navolging van Christus middels berouw, vergeving en verzoening gestreefd te worden 

naar het herstel van de huwelijksband en/of in de weg van zelfverloochening de huwelijksband 

zoveel mogelijk te worden bewaard. Daarbij kan echter blijken dat in een echtscheiding moet 

worden berust. 

 

3.     In geval van de feitelijke beëindiging van de huwelijksband past het het meest bij de stijl van het 

koninkrijk van Christus het huwelijk formeel in stand te laten en te kiezen voor een 

  



 

 

oplossing waarbij de partners onderling afspraken maken en (doen) vastleggen of voor 

scheiding van tafel en bed.  

4.      Ook in de hiervoor bedoelde situaties blijft de gegeven trouwbelofte van kracht, zolang de beide 

echtgenoten in leven zijn. Daarom past hertrouwen na een scheiding in principe niet bij de stijl 

van het koninkrijk van Christus.  

5.       De kerkelijke bevestiging van een opvolgend huwelijk is in de regel niet mogelijk indien het 

voorafgaande huwelijk door echtscheiding is ontbonden. 

  
(bron: Acta van de generale synode van de Gereformeerde Kerken (GKv) Amersfoort-Centrum 2005 artikel 57) 

 

 

Matteüs 19 

In Matteüs 19 wordt de Here Jezus bevraagd op zijjn mening over de scheidbrief waar 

Deuteronomium 24 over handelt. Deze scheidbrief was nodig om echtscheiding – wanneer er géén 

sprake was van overspel, want daar stond de doodstraf op – te regelen. De Here Jezus zegt dat zo’n 

scheidbrief nodig was vanwege de hardheid van de harten, maar het is nooit Gods bedoeling dat 

getrouwde mensen uit elkaar gaan. Zijn onderwijs in Mat. 19 komt hierop neer: Wie z’n vrouw 

wegstuurt (met een scheidbrief) om een andere reden dan overspel - een ingrijpend onderwerp waar de 

scheidbrief niet voor was bedoeld – pleegt echtbreuk. Ook al reguleert Mozes’ wet deze praktijk, het 

past niet bij de stijl van Gods Koninkrijk. Feitelijk doet de Here Jezus dus geen uitspraak over 

overspel als echtscheidingsgrond. Overspel wordt hier niet aangewezen als reden voor echtscheiding 

maar wordt tussen haakjes gezet als een onderwerp dat afzonderlijke behandeling zou vragen.  

 

1 Korinte 7 

In 1 Korinte 7 grijpt Paulus terug op het onderwijs van de Here Jezus over huwelijk en echtscheiding. 

Zijn woordkeus herinnert sterk aan Matteüs 5. Paulus gaat vervolgens in op een situatie die op het 

zendingsveld bleek voor te komen. Een man of vrouw komt tot geloof maar zijn/haar partner niet. De 

ongelovige partner wil niet verder met de gelovig geworden man/vrouw. Paulus zegt hiervan: In zo’n 

situatie is de gelovige partner ‘niet gebonden’.  Met het laatste lijkt Paulus te bedoelen: niet gebonden 

aan de regel van de Here Jezus dat echtscheiding een ontoelaatbaar kwaad is. De gelovige partij hoeft 

in dat geval geen compromissen te sluiten met de ongelovige partij. Aansturen op instandhouding van 

het huwelijk zou onbarmhartig zijn en zelfs schadelijk voor zijn/haar geloof. 

Met andere woorden: de bijbel geeft duidelijk aan dat echtscheiding ontoelaatbaar is, er kunnen echter 

incidentele omstandigheden zijn waarin ontslag van Jezus’ algemene regel denkbaar is. Paulus wijst 

deze weg in een concrete situatie, en het is denkbaar dat zich meer van dit soort situaties voordoen. 

Denk aan ingrijpende zaken als mishandeling en incest. 

 

Uit het huwelijksformulier: 

Het is tegen Gods wil dat gehuwden uit elkaar gaan 
9
. Christus heeft dit 

beklemtoond, toen Hij zei
10

: Zo zijn ze niet meer twee, maar één vlees. 

Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ontrouw 

neemt de Here daarom hoog op
11

. Het kwaad van de echtbreuk verdraagt 

Hij niet. Hij heeft het huwelijk bedoeld als een relatie voor het leven. Van 

man en vrouw verlangt Hij dat ze zich voor hun huwelijk inzetten, elkaar 

niet in de steek laten, maar trouw blijven
12

. Alleen door de kracht van de 

Heilige Geest zijn ze daartoe in staat. 9 Mat. 19:3-9. 10 Mat. 19:6. 11 Mal. 2:13-16. 

12 Mat. 5:31, 32; 1Kor. 7:10-14. 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mat+19%3A3-9&id16=1&id17=1&pos=0&set=10&lang=nl&idp0=17&idp1=18
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mat+19%3A6&id16=1&id17=1&pos=0&set=10&lang=nl&idp0=17&idp1=18
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mal+2%3A13-16&id16=1&id17=1&pos=0&set=10&lang=nl&idp0=17&idp1=18
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mat+5%3A31-32&id16=1&id17=1&pos=0&set=10&lang=nl&idp0=17&idp1=18
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1kor+7%3A10-14&id16=1&id17=1&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl&idp0=17&idp1=18&idp2=19


 

 

Achtergrondinformatie  over  

homosexualiteit  
 
Teksten: 

 

Genesis 1:27 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep 

hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.  

 

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.  

 

Leviticus 18:22 

Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. 

 

Leviticus 20: 13 
Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood 

gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. 

 

Romeinen 1:18-27 
18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun 

onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God kan weten is hun 

bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf 

de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor 

het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God 

kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn 

volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze 

dwaas 23 en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van 

vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun lage 

begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25 Ze hebben de waarheid 

over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de 

schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen uitgeleverd 

aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de 

tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn 

in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft 

dat ze van God zijn afgedwaald. 

 

Wat overwegingen: 

 

1. De bijbel laat geen ruimte voor een sexuele ruimte tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. God 

heeft de mens gegschapen als man en vrouw en alleen binnen een relatie van levenslange trouw tussen 

een man en een vrouw kunen sexualieteit en gezinsvorming een plek krijgen.  

 

2. Waarom moeten mensen soms ongewild meedragen dat ze zich tot het andere geslacht aangetrokken 

voelen? Misschien omdat God ons eraan wil blijven herinneren dat we geschapen zijn om uiteindelijk 

onze diepste vervulling niet in een huwelijkspartner maar in God te vinden. Wie als christen bewust in 

onthouding leeft en alleen door het leven gaat kan een voorbeeld zijn in toewijding aan God. Tegelijk 

kunnen ze steun uit de gemeente verwachten. Homo’s en hetero’s hebben elkaar nodig. 

A.d de Bruijne - docent ethiek in Kampen – brengt het als volgt onder woorden: 

Voor christenhomo’s vandaag is Romeinen 1 vaak pijnlijk. Jij hebt de ware God helemaal  

niet opzij gezet. En moet je dan toch iets in je meedragen dat daarvan volgens Paulus een soort 

symbool is? 



 

 

Maar misschien mag je het wel zo zien. Onze westerse samenleving heeft de laatste eeuwen wel 

afscheid van God genomen. En verheerlijkt wel homoseksuele relaties als variant op de man-vrouw 

relatie. Net als de cultuur in Paulus’dagen. En net als toen mag je zeggen: wat heeft zo’n cultuur dus 

het evangelie van Jezus nodig. Maar anders dan toen komen christenen vandaag niet van buitenaf naar 

de cultuur toe. Wij staan er midden in. De westerse cultuur is mee door christenen gevormd. 

Misschien laat God juist daarom ook toe dat opvallend veel christenen homoseksueel geaard zijn. Niet 

als een soort straf. Maar als een bijzondere roeping in zijn koninkrijk. Juist als je zelf daarin deelt, kun 

je een heel bijzonder instrument van God zijn om een cultuur als de onze weer de weg naar Jezus te 

wijzen. Juist op het punt waar net als in Paulus’ tijd de vervreemding van God bij veel mensen in 

gesymboliseerd wordt, mag jij dan de redding van God demonstreren. 

Als jij met je homoseksuele geaardheid voorleeft dat je Jezus volgt, breek je die vervreemding van 

binnenuit open. Dan word jij met je leven voor de mensen in deze cultuur een dringende 

uitnodiging naar God. Volgens mij moeten we in de kerk deze kant op. Als homo’s en als andere 

kerkleden. Homoseksualiteit niet alleen maar zien als een vorm van lijden - en dat kan het zijn. Ook 

niet vooral als een probleem, al blijven er veel vragen. Maar als een uitdaging, een bijzondere roeping 

in het licht van het koninkrijk. Misschien heeft de kerk in de cultuur van vandaag haar homo’s wel 

heel hard nodig. Om samen weer te ontdekken hoe mooi en bevrijdend het is om samen Jezus te 

volgen. 
(Bron: lezing Contrario) 

Van de EO site: Homosexualiteit, zoeken naar een weg in het geloof 

 

Ook ds. Jac. Kruidhof - tot zijn emeritaat (in januari) predikant van een gereformeerd-vrijgemaakte 

gemeente te Zwolle - bepleit duidelijkheid én mededogen. ,,Jezus was duidelijk en helder. Maar hij 

ging de mensen opzoeken en er kwamen grote scharen naar Hem toe, ondanks hun schaamte.” 

Kruidhof kende net als De Bruijne de verleiding om minder duidelijk te zijn over de bijbelse 

boodschap in pastorale contacten met homoseksuele kerkleden. ,,Maar Jezus praatte het verkeerde 

nooit goed. Tegelijkertijd zie je dat Hij leefde temidden van mensen die Hij als geen ander doorzag in 

hun gebrek en zonde, omdat Hij die mensen bleef bezien zoals God hen bedoeld had.” 

  

Kruidhof staat in het pastoraat dan ook net zomin als De Bruijne klaar met een kort oordeel. ,,Gods 

wetten, waar we zo tegenop kunnen lopen, zijn goed. Ik zoek de pastorale rek, de ruimte die we 

krijgen als we in moeilijke situaties toch blijven uitgaan van het uiterste, het écht goede dat God ons 

heeft beloofd.” Hij wijst naar de totale verlossing die komen zal in het nieuwe paradijs. ,,Als je van die 

toekomst uitgaat, dan kán een homoseksuele relatie niet. Maar God begint ook nu al Zijn kracht van 

verlossing over ons uit te ‘zonnen’. Daar mogen we ons als gemeente in koesteren. En temidden van 

die gemeente ook onze homoseksuele broeders en zusters.”  

  

Kruidhof benadrukt enerzijds de bijzondere moeilijkheden die homofiele christenen ondervinden, 

maar waarschuwt tegelijkertijd tegen een vergelijking van moeiten. ,,We hebben allemaal wat, we 

leven allemaal als mensen die hun kruis op zich moeten nemen.” Hij noemt het bijbelgedeelte van 

Johannes 21:18-22, waarin Jezus aan Petrus vertelt wat hem in zijn latere leven nog voor lijden te 

wachten staat. Petrus wijst daarop naar Johannes, en vraagt hoe het dan met 

hem zit. ,,Ik zou dan hebben geantwoord dat Johannes het ook moeilijk zal 

krijgen. Maar Jezus zegt: dat gaat je niet aan, volg jíj mij. We moeten ons 

eigen lijden niet vergelijken met dat van anderen. Dan ga je je zielig voelen, 

of juist beter dan die ander. We moeten ieder persoonlijk Hém dienen. Maar 

daarbij hebben we natuurlijk wel wat aan elkaar.”  

Om elkaar te ondersteunen moeten de noden bekend zijn. Er is in de kerken 

vaak nog verlegenheid om open over seksualiteit te spreken. Kruidhof: ,,Over 

homoseksuele gevoelens zou wat dat betreft gewoner gepraat moeten worden, 

als over een van de moeiten die mensen kunnen hebben. Zodat mensen zich 

kwetsbaar durven opstellen en erover willen praten.”



 

 

 
 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 
 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 
 

 

Eventueel taken voor prestatie 

 

Lees thuis het materiaal nog eens door, ook van het 

onderwerp dat de andere groep bestudeerd heeft 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Genesis 1:26-28 en 2:18-25 

Zo heeft God huwelijk en sexualiteit ontworpen: één man en één vrouw. 

 

1 Korinte 7:25-31 

Is het niet heel onbarmhartig dat homofiele mensen alleen moeten blijven? 

Paulus relativeert het getrouwd zijn omdat er een nieuwe en volmaakte wereld 

komt. Homofielen die in onthouding leven mogen een voorbeeld zijn van 

gerichtheid op die wereld. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Romeinen 1:18-28 

Een hele algemene typering van homosexualiteit waar niet iedere homo zich in 

zal herkennen. Toch wordt duidelijk dat homofilie – of het nu een bewuste 

keuze is of niet – in strijd is met Gods bedoeling. 

 

Matteüs 19:1-9 

Jezus gaat in zijn onderwijs over het huwelijk terug naar Genesis 1 en 2. Wat 

God één heeft gemaakt mag niet meer uit elkaar. 

 

Matteüs 5:27-30 

Overspel begint al in je gedachten en verlangens 

 

1 Korinte 7:10-15 

Er kunnen omstandigheden zijn dat je niet gebonden bent aan het gebod dat je 

niet mag scheiden. In dit concrete geval was vlgs. Paulus het mindere kwaad van 

echtscheiding te verkiezen boven het grotere kwaad van compromissen sluiten 

op het gebied van het geloof. 

 

1 Korinte 6:12-20 

Je lichaam is een tempel van de heilige Geest. Overspel is niet alleen 

vernietigend voor je partner maar ook een schending van Gods tempel. 

 

 

 

 



 

 



 

 

Een christen is een  

gulle gever  

blok E - nivo 3 - avond 5 

 

   

    

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugkoppeling 

19.20 Geldbestedingsspel 

19.30  Bijbelstudie 

19.45 Principes voor het geven 

19.55 Afronding 

20.00 Prestatie 

20.15 Huiswerk en sluiting 
 

 

 

Bijbelstudie 

 
Lukas 18: 18-25  

18 Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen 

om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Waarom 

noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. 20 U kent de geboden: 

pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis 

af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 21 De man zei: ‘Aan dat 

alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ 22 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding 

ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een 

schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!’ 23 Toen de man dat hoorde, werd 

hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. 24 Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, 

zei hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. 25 Het is 

gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om 

het koninkrijk van God binnen te gaan. 

 

 Matteüs 6: 19-21  

19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken 

in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 

breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.  



 

 

Lucas 12:16-21  

16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke 

man had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? 

Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: 

Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al 

mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je 

hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink 

en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je 

worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo 

vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’  

 

1 Timoteüs 6: 6-10  
19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken 

in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 

breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.  
 

 

Lukas 6: 36 en 38 

36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 

38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed 

geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die 

je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’  

 

Lukas 21: 1-4 

 1 Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. 2 Hij zag ook 

dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, 3 en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme 

weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. 4 Want de anderen hebben iets van hun 

overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor 

haar levensonderhoud.’  

  

2 Korintiërs 9: 6-7  
6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig 

oogsten. 7 Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want 

God heeft lief wie blijmoedig geeft.  
 

 
 

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

 

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

 

 

 

 

 



 

 

Principes voor het geven 
 

 

Hieronder vind je 3 basisprincipes die afgeleid zijn uit wat de bijbel zegt over 

ons omgaan met geld en bezit.   
 

Principe 1: ONS EIGENDOM IS ZIJN EIGENDOM 
 

Alles wat we hebben komt uit Gods hand. Hij roept ons om 

goede beheerders (of 'rentmeesters') te zijn over alles wat ons is 

gegeven. Het gaat God niet alleen om wat we geven, maar om 

hoe wij omgaan met alles wat we hebben. 

 

Volgens Genesis 1 en 2 gaat ons rentmeesterschap over de zorg 

voor de hele wereld. 'Groene' zaken vormen een belangrijk deel 

van onze christelijke zorg. 
 

 

 

Principe 2: DE LIEFDE VOOR GELD IS EEN GEVAARLIJK DING 

 

Het Nieuwe Testament leert ons veel over de gevaren van een verkeerde 

houding ten opzicht van geld en bezittingen. We leven in een zeer 

materialistisch tijdperk. We moeten deze waarschuwingen ter harte nemen 

en minder vast zitten aan geld en bezittingen. 
 

 

Principe 3: GOD ZORGT VOOR WAT WE NODIG HEBBEN 

 

 

Als we ons geld en ons werk aan God 

toevertrouwen, zal Hij ons leiden en ons 

voorzien van wat we nodig hebben. Je 

zult ontdekken dat je God nooit zult 

kunnen overtreffen in het geven. 

 

 

 

 

 

 

2 Korintiërs 8:9 

Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was 

rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou 

worden.   



 

 

 

 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 

 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 

 

- Opdrachten mbt prestatie 

- Verdere informatie werkblad lezen: 

 

 

Het geven in de gereformeerde kerk 
Wij kennen niet het systeem van de tienden. (De verplichting om 10% van je inkomsten aan 

de kerk te geven). Wel kennen we de zogenaamde ‘Vaste Vrijwillige Bijdrage' (VVB). Het 

gaat daarbij om een vast bedrag dat aan het begin van het jaar beloofd wordt als bijdrage aan 

de kerk, en per maand betaald wordt. 

Achter het systeem van de VVB zitten de volgende argumenten: 

 

a.  het is goed voor de gever 

Door te beloven maandelijks een vast bedrag te geven, wordt je geholpen om 

inderdaad op vaste basis een gedeelte van je inkomen te reserveren voor de Here. Dat 

komt jezelf ten goede, want geven voor de Here is een zegen.  

(Lukas 6:38; 1 Timoteüs 6:6) 

 

b. het is goed voor de gemeente 

Om als kerkelijke gemeente de uitgaven te kunnen plannen is het goed enigszins zicht 

te hebben op de inkomsten. Het systeem van VVB geeft de kerkelijke financiën een 

gezonde basis 

 

 

 



 

 

Waarom een vrijwillige bijdrage en geen vaste 10 %? 

In het oude testament eiste God van zijn volk een minimumbijdrage van 10% 

 (Lev.27:30-33; Deut.12,5-6; 14:28-29; Mal 3:8). Maar het nieuwe testament gaat verder en 

dieper, en laat ons zien dat we de hele 100% aan de Here moeten wijden. (Lukas 14:33);heel 

ons leven, inclusief ons bezit, moeten we aan de Here offeren. (Rom 12:1). De Here wil dat 

wij onze liefde en dankbaarheid voor Hem ook uiten in ons geven. (2 Kor.8:8-12 i 9:5-7), 

daarom schrijft Hij in het nieuwe testament geen vast percentage meer voor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geld is als….. 

 
…zout water 

Hoe meer je ervan drinkt, 

hoe meer dorst je krijgt. 

 

… als mest 

Op een hoop gegooid stinkt het, 

maar wijd verspreid geeft het rijke zegen 

 
 

 

 

Journalist aan Rockefeller:  Hoeveel geld heb je nodig om gelukkig te zijn? 

Antwoord:    Duizend dollar meer. 

The millionaire and his dollar 
A story is told about a church meeting where a very wealthy man rose to tell the 

rest of those present about his Christian Faith. "I'm a millionaire," he said, "and I 

attribute my wealth to the blessings of God in my life." He went on to recall  the 

turning point of his faith. As a young man he had just earned his first dollar and he 

went to a church meeting that night. At that meeting was a missionary who 

discussed his work. At the time of the offering to go to the work of this missionary 

the wealthy man knew that he would either have to give it all to God or nothing at 

all. So at that moment he decided  to give all that he 

 had to God. Looking back he knew that God  

had blessed that decision and had made him  

wealthy. When he had finished there was an  

awed silence. As he move to his seat and sat  

down a little old lady leaned over to him and  

said: "I dare you to do it again.” 
 



 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Deuteronomium 14:22-29 

In het Oude Testament gaven mensen tienden van hun inkomsten. Daar werden 

de levieten van onderhouden en ook de armen profiteerden ervan. 

 

Maleachi 3:6-12 

Er waren ook perioden dat het volk het geven van tienden naliet. 

 

Lukas 18:9-14 

Blijkbaar kun je ook met een verkeerde houding offeren van je bezit en 

inkomen. 

 

Handelingen 4:32-37 

Er was geen expliciete opdracht om zo royaal te delen en weg te geven, maar 

geloof in Christus had iets met deze mensen gedaan. Ze dachten niet meer vanuit 

een regel, genade had hun harten radicaal veranderd. 

 

2 Korintiërs 8: 1-15 

Hier zegt Paulus heel belangrijke dingen over je motivatie om te geven. 

 

2 Korintiërs 9: 1-15 

Opvallend is het accent dat Paulus legt op vrijwilligheid! 

 

1 Timoteüs 6:8-19 

het patroon in handelingen (alles gemeenschappelijk) werd blijkbaar niet aan 

elke gemeente opgelegd. Wel moesten rijken zich bewust zijn van het gevaar 

van rijkdom en ruimhartig weggeven. 

 

 



 

 



 

 

Christelijk leven:  

bevrijd je kruis dragen 
  

blok E - nivo 3 - avond 6 

 

   

    

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugkoppeling 

19.20 Wat typeert het christelijke leven 

19.25  Fijn verder uitwerken 

19.35 Niet fijn verder uitwerken 

19.50 Afrondend 

20.00 Prestatie 

20.15 Huiswerk en sluiting 
 

 

Wat typeert het christelijke leven 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fijn; verder uitwerken 
 

Jakobus 1:25 
25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die 

vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort 

en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt 

geluk ten deel, juist om wat hij doet.  
 

Spreuken 1:30 en 31 
30 Je nam mijn raad niet aan  

en verachtte mijn berispingen.  

31 Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen,  

je daden liggen je zwaar op de maag.  

 

Niet fijn; verder uitwerken 

 

 

Kolossenzen 3:1-11 
1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, 

streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de 

rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers 

gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, 

verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. 5 Laat dus wat aards in u is 

afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is 

afgoderij –, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. 

7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is 

opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en 

zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd 

wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer 

van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar 

dan is Christus alles in allen.  
 

Galaten 5:16-26 
16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 

17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd 

met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar 

wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend 

wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 

20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en 

rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de 

waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel 

hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 

vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er 

is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur 

met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, 

laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit 

eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. 

 



 

 

Omcirkel die gedeelten waarin je ziet dat 

het leven van een christen strijd inhoudt. 

Zoek 2 of drie verzen uit dit gedeelte die 

dat heel duidelijk laten zien (die lezen 

jullie straks voor aan de rest van de groep) 

Efeziërs 4:17-5:5 
17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met 

hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met 

God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als ze 

zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 

20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch 

onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere 

levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, 

moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en 

dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige 

rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen 

elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet 

ondergaan over uw boosheid, 27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen, 

maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie 

het nodig heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar 

nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30 Maak Gods heilige Geest niet 

bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 

31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle 

kwaadaardigheid. 32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in 

Christus vergeven heeft.  
 

51 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de 

liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een 

geurige gave voor God. 3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van 

hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. 4 Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en 

platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. 5 Want u moet goed weten dat 

iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel 

kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.  
 

  
 

 

 

 

 



 

 

Matteus 16:24-25: Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan 

wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij 

volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie 

zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.’ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 

 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 

 

- Opdrachten mbt prestatie 

 
 

 

 

 



 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Romeinen 6:1-14 

Als je gelooft dat Christus voor je zonde is gestorven mag je ook met Hem 

opstaan in een nieuw leven, nu al. Het één gaat niet zonder het ander: vergeving 

en vernieuwing. 

 

Romeinen 12:9-21 

Dagelijkse bekering: het gaat over alledaagse dingen 

 

Efeze 4:17-32 

Van oud naar nieuw, elke dag weer een mogelijkheid om een beetje nieuwer te 

worden. 

 

Kolossenzen 3:1-17 

Ook in dit gedeelte zien we weer dat er sprake is van een proces in een 

christenleven. In vers 5 en 6 worden dingen genoemd die al verleden tijd waren 

voor de lezers van de brief, maar vanaf vers 8 wordt duidelijk dat er nog meer 

huiswerk is.  

 

1 Tessalonicenzen 4:1-12 

Eigenlijk komen we in elke brief van Paulus wel zo’n gedeelte tegen waarin hij 

de gemeente oproept tot steeds verdergaande dagelijkse bekering. De 

Tessalonicenzen leven al op een bepaalde manier, maar het kan nog beter 

blijkbaar. 

 

Hebreeën 12:1-4 

Dagelijkse bekering is strijd leveren. 

 

1 Petrus 1:13-21 

Christus heeft ons vrijgekocht met zijn bloed, dat motiveert om heilig te leven! 

 

 



 

 



 

 

Getuigend  

christen zijn (1)  

blok E - nivo 3 - avond 7 
 

 

 

   

    

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik, meningen peilen 

19.30 God wil ervaringen van mensen gebruiken 

19.40  Jouw ervaringen met God 

19.50 Bijbelstudie Johannes 1:35-52 

20.00 Prestatie 

20.15 Huiswerk en sluiting 
 

 

 

Meningen peilen 

 
Een uitspraak van Peter Scheele:  

 

“Er is een overeenkomst tussen 

christenen en niet christenen. Ze 

hebben allebei een hekel aan 

evangelisatie” 

 
 

 
1. Vind je getuige zijn van God / de Here Jezus: 
  

moeilijk----------------------------------------------------------------------------------------------------makkelijk 
 
vervelend-------------------------------------------------------------------------------------------------prettig 
 
onbelangrijk-------------------------------------------------------------------------------------------- belangrijk 
 

Zet een kruisje op de lijnen. Wat is jouw gevoel of gedachte hierbij? Waarom vind je dat? 
 

 
 
2.  Wie heeft er wel eens meegedaan met evangelisatieactiviteiten?  



 

 

 Vertel er eens iets over. 
 
3.  Heb je wel eens met een vriend(in) of klasgenoot of iemand anders gepraat 
 over geloof? Hoe ging dat? Was dat een positieve 
 of negatieve ervaring? 
 
4.  Heb je wel eens meegemaakt dat iemand tot 
 geloof kwam die eerst niet geloofde?  

 

 

God wil ervaringen van mensen 

gebruiken 
 

 

Johannes 15: 8 

De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 

wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen 

zijn 
 

 

Handelingen 22:1-16 
 

Wat is jouw reactie op dit verhaal? 
Heb je wel eens eerder een bekeringsverhaal gehoord? Wat vond je daarvan? 
 

 

Jouw ervaringen met God 
 

Heb jij ervaren dat God er was? Wanneer gebeurde dat? 
Waar was je en waarom ervoer je toen iets van God in deze wereld? 
Vind je Hem (soms) ook onzichtbaar? Wanneer? 

 
Maak hierover een klein tekeningetje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God merkbaar/zichtbaar: God  niet merkbaar/zichtbaar: 
 



 

 

Wij hebben hem gevonden, van 

wie Mozes in de wet geschreven 

heeft en de profeten…" 

“…Jezus, de zoon 

van Jozef…” 

“…uit 

Nazareth…” 

Bijbelstudie Johannes 1:35-52 

 
35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36 Toen hij Jezus 

voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37 De twee leerlingen hoorden wat hij 

zei en gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei 

hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar 

logeert u?’ 39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen 

waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze 

bleven die dag bij hem.  

40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was 

Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij 

zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), 42 en hij nam 

hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar 

voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).  

43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei 

tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en 

Petrus. 45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie 

Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van 

Jozef, uit Nazaret!’ 46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ 

‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een 

echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48 ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus 

antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 

49 ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50 Jezus 

vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog 

grotere dingen zien.’ 51 ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen 

de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de 

Mensenzoon.’  

 

1. Wat was Andreas van Petrus (vs. 40): 
 Wat was Filippus van Andeas en Petrus (vs. 44): 
 Wat was Filippus (waarschijnlijk) van Nathanaël: 
 Wat kunnen we hiervan leren voor ons eigen getuige-zijn?  
 Tot wie mogen we ons eerst richten: 

 
 
 2.  Lees nog eens goed wat Filippus zegt tegen Nathanaël (vs. 45):  

 
 
Klopt dit? Heeft Filippus Jezus inderdaad 
gevonden? Zie vers 43. 
 
 
Klopt dit? Was Jezus de zoon van Jozef? 
 
 
Klopt dit? Kwam Jezus inderdaad uit 
Nazaret? Is dat alles wat er te zeggen valt? 
 



 

 

3. Wat vind je van dit getuigenis van Filippus? Wat kun je hiervan leren: 

 

 - over jezelf: 
 
 
 
 
 
 - over de kracht van de Heilige Geest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 

 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 

 

- Opdrachten mbt prestatie 

- ‘mijn netwerk’ invullen 

 
 

 



 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Deuteronomium 4:6-8 

Van een leven naar Gods wet kan een getuigenis uitgaan. 

Matteüs 5:13-16 

Goede werken hebben een plek in een christelijk getuigenis. Ze wijzen boven 

zichzelf uit naar de goede God. 

 

Matteüs 5:16-20 

Als getuigen moeilijk is mag je vertrouwen op de Geest van God. 

 

Johannes 13:31-33 

Van onderlinge liefde gaat een boodschap uit. Je laat zien dat je bij Jezus hoort. 

 

1 Petrus 2:11-12 

Een christelijke levensstijl kan de spot van je omgeving oproepen maar is 

uiteindelijk tot eer van God. 

 

Kolossenzen 4:5-6 

je wijs gedragen tegenover buitenstaanders, wat 

betekent dat voor jou? 

 

1 Petrus 3:13-16 

Ben jij bereid om – als het nodig is - uit te leggen 

waarom je gelooft? En weet je wat je zou willen 

zeggen? 

 



 

 

Mijn netwerk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mijn familieleden 

1. Schrijf de namen van de mensen die je kent in de vakken. 

2. Onderstreep de mensen met wie je  minstens een half uur per week  doorbrengt of spreekt 

3. Zet een * achter de mensen die nog niet christelijk zijn. 

( de mensen die onderstreept zijn, zijn jouw netwerk.  Bekijk hoeveel mensen daarvan niet 

christelijk zijn) 

Collega’s / klasgenoten 

Vrienden/ mensen bij jouw hobby’s of sport. 

Buurtgenoten/ buren: 



 

 



 

 

 

Getuigend  

christen zijn (2)  

blok E - nivo 3 - avond 8 
 

    

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik, meningen peilen 

19.20 “Here I go again” 

19.30  Bijbelstudie Kolossenzen 4:2 – 6 

19.45 Voor welke personen kunnen we bidden 

19.55 Daadwerkelijk bidden voor andere mensen 

20.00 Prestatie 

20.15 Huiswerk en sluiting 

 

“Here I go again” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Father, hear my prayer 
I need the perfect words 
Words that he will hear 
And know they're straight from You 
I don't know what to say 
I only know it hurts 
To see my only friend slowly fade away 
 
So maybe this time I'll speak the words of life 
With Your fire in my eyes 
But that old familiar fear is tearing at my words 
What am I so afraid of? 
 
Chorus: 
'Cause here I go again 
Talkin 'bout the rain 
And mulling over things that won't live past today 
And as I dance around the truth 
Time is not his friend 
This might be my last chance to tell him  
That You love Him 
But here I go again, here I go again 
 
Lord, You love him so, You gave Your only Son 
If he will just believe; he will never die 
But how then will he know what he has never heard 
Lord he has never seen mirrored in my life 
 
This might be my last chance to tell him 
That You love him 
This might be my last chance to tell him 
That You love him 
You love him, You love him 
 
What Am I so afraid  
What am I so afraid 
What am I so afraid of? 
How then will he know 
What he has never heard 

Vader, hoor mijn gebed. 
Ik heb de goede woorden nodig 
Woorden waarvan hij weet dat ze van u komen wanneer hij 
ze hoort. 
Ik weet niet wat ik moet zeggen 
Ik weet alleen dat het pijn doet 
als ik zie dat mijn vriend langzaam maar zeker verder 
achterop raakt.. 
 
Dus misschien zal ik deze keer de woorden van leven 
spreken. Met Uw vuur in mijn ogen. 
Maar mijn woorden worden door mijn angst, die oud en 
bekend is, uit elkaar getrokken. 
Waar ben ik zo bang voor? 
 
Want daar ga ik weer 
Pratend over de regen 
En nog veel meer pratend over dingen die niet verder reiken 
dan vandaag. 
En ik draai om de waarheid heen 
De tijd is niet zijn vriend 
Dit is misschien de laatste kans om hem te vertellen dat U 
van hem houdt. 
Maar daar ga ik weer, daar ga ik weer.  
 
Heer, u houdt van hem, U gaf uw enige zoon. 
Als Hij het zou geloven, zou hij nooit meer sterven 
Maar hoe kan hij dat weten als hij het nooit gehoord heeft? 
Heer, als hij het nooit gespiegeld heeft gezien in mijn leven. 
  
Dit is misschien de laatste kans om hem te vertellen dat U 
van hem houdt. 
Dit is misschien de laatste kans om hem te vertellen dat U 
van hem houdt. 

U houdt van hem, U houdt van hem. 
 
Waar ben ik zo bang voor? 
Waar ben ik zo bang voor? 
Waar ben ik zo bang voor? 
Hoe kan hij het weten als hij er nog nooit over gehoord 
heeft? 

…

..

…

… 

….
… 



 

 

1.  Wat is jouw reactie op het lied? 

2. Is de angst van de schrijver voor jou herkenbaar? 

3.  Wat is zijn oplossing daarvoor? 

4.  Kun je nog meer belemmeringen opnoemen die het jou  moeilijk maken 

 om over God/ de Here Jezus te praten met andere mensen? 

 

Bijbelstudie Kolossenzen 4:2 – 6 
 
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid 

dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het 

mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen 

zit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u 

wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en 

als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: 

vriendelijk, maar beslist. 

 

Geef aan in de tekst ? = begrijp ik niet 

    ! = spreekt me aan 

    * = spreekt me niet aan 

 

1. Heb je ervaring met het bidden voor mensen 

 om je  heen die niet geloven? Wil je er eens iets 

 over vertellen? 

2.  vers 3 “Dat God deuren voor ons opent”  ‘Wat 

 wordt hier met deuren bedoeld, denk je?  

3.  Heb je ooit meegemaakt dat je een gelegenheid 

 kreeg om te getuigen? Hoe ging dat? Wat heb je ervan geleerd? 

4.  Als je het Evangelie zou moeten uitleggen aan iemand en je had maar een 

 paar minuten, wat zou je dan in elk geval willen zeggen? 

 

Voor welke personen kunnen we bidden 
 

In deze opdracht gaan we erover nadenken voor welke mensen in onze 

omgeving we regelmatig kunnen bidden. Het mogen er zoveel zijn als je wilt, 

maar houd het realistisch! Denk verder aan het volgende: 

 

1. Laat het mensen zijn die elke week minstens een half tot een heel uur 

ontmoet (klasgenoten, vrienden, collega’s, familie, buren). Denk nog even 

aan vorige week. 

 

2. Probeer er tenminste één persoon bij te nemen die je niet graag mag of met 

wie je niet kunt opschieten. De Here Jezus zegt ons onze vijanden lief te 

hebben en te bidden voor wie ons vervolgen. 



 

 

3. Probeer er tenminste één persoon bij te nemen die nog ver verwijderd is van 

het Koninkrijk van God. 

 

4. Probeer er tenminste één persoon bij te nemen in wie je God nu kunt zien 

werken. Dat kan iemand zijn die vragen stelt over het geloof, of iemand die 

groeit in het geloof. Misschien iemand 

die worstelt met bepaalde zonden. 

 

5. Je hoeft alleen de eerste twee 

kolommen in te vullen. De derde komt 

de volgende keer! 

 

 

naam eventuele opmerkingen/punten 

om voor te bidden 

manieren om hem/haar te 

dienen 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 

 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 

 

- opdrachten mbt prestatie 

- de Stijlentest 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Markus 12:28-34 

God liefhebben en je naaste als jezelf, van zo’n levensstijl moet toch iets 

uitgaan? Hoe is in jouw leven zichtbaar dat je dit ‘dubbele liefdesgebod’ als 

uitgangspunt hebt? 

 

Lukas 10:25-37 

Een indringende gelijkenis. Wie kan dit lezen zonder zich te schamen? Gelukkig 

was de Here Jezus bereid om ónze barmhartige Samaritaan te worden … 

 

Galaten 5:14-26 

Om getuigend te kunnen leven in woord en daad moet je openstaan voor de 

leiding van de heilige Geest. Hij moet het doen. Hoe vaak bid jij om  

de heilige Geest en kun je momenten in je leven aanwijzen waarop je iets van 

die leiding merkte? 

 

Handelingen 2:43-47 

De eerste christenen stonden vanwege hun manier van leven ‘in de 

gunst bij het hele volk’. Zou dat voor onze gemeente ook gelden 

denk je? Wat zou beter kunnen? 

 

1 Petrus 2:13-17 

Een eerlijke en betrouwbare levensstijl van christenen kan hun 

ongelovige omgeving aan het denken zetten. 

 

1 Petrus 2:18-25 

Onrecht durven lijden omdat je Christus volgt hoort ook bij een 

getuigend leven. Je hoeft niet altijd op je strepen te staan of wraak te nemen. 

 

1 Tessalonicenzen 1:2-8 

Let vooral op de verzen 7 en 8. Het geloof van deze mensen was in de wijde 

omgeving bekend geworden. Paulus dankt hiervoor, dit is wat God wil zien. 

 



 

 

STIJLENTEST 

 
 God heeft jou gemaakt met een eigen unieke 

persoonlijkheid. 

 In het uitdragen van je geloof mag je jezelf zijn. 

 Zes stijlen: niemand past precies in één van de zes 

stijlen; je kunt ook meer dan één stijl hebben. 

 

Vragen over je eigen stijl van getuige zijn 

Aanwijzingen 

Beoordeel de volgende 36 uitspraken. Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre die voor jou 

geldt. Doe dat door middel van de volgende cijfers: 3 = helemaal 

       2 = min of meer 

         1 = weinig 

       0 = helemaal niet 

 
 

Vragen over de stijl van getuige zijn 

0-1-2-3 nr. uitspraak 

 1 In gesprekken ga ik recht op mijn doel af, zonder inleiding, zonder om de hete 

brei heen te draaien 

 

            

2 Ik vind het moeilijk om de deur van (christelijke) boekwinkel of bibliotheken 

achter me dicht te trekken, zonder een stapel boeken over geloof of actuele 

maatschappelijke kwesties mee te nemen. 
 
            

 
3 

 
Ik vertel vaak over mijn persoonlijke ervaringen om mijn standpunten duidelijk te 

maken 
 
            

 
4 

 
Ik ben een gezelschapsmens, en hecht veel waarde aan vriendschappen 

 
          

 
5 

 
Ik betrek graag andere mensen bij mijn activiteiten 

 
          

 
6 

 
Ik zie nood in het leven van mensen, die anderen niet zien 

 
            

 
7 

 
Als dat nodig, schrik ik er niet voor terug iemand duidelijk te zeggen waar het op 

staat 
 
            

 
8 

 
Ik wil altijd graag het fijne van de zaak weten en neig ertoe alles te analyseren 

 
            

 
9 

 
Ik  kruip vaak in de huid van anderen, en zeg dan bijvoorbeeld: 'Ik dacht er 

vroeger ook zo over' of  'Zo voelde ik dat vroeger ook aan' 
 
            

 
10 

 
Wanneer ik ergens ben, maak ik snel vrienden en dat wil ik ook graag 

 
            

 
11 

 
Om eerlijk te zijn, zelfs als ik de antwoorden weet, heb ik liever dat iemand met 

meer verstand van zaken het christelijk geloof aan mijn vrienden uitlegt 
 
            

 
12 

 
Het geeft me veel voldoening anderen te helpen. Het liefst onopvallend 

 
            

 
13 

 
Ik vind het niet moeilijk mijn vrienden met de waarheid te confronteren, zelfs als 

daardoor de relaties bekoelen 

…

..

…

… 



 

 

 

Vragen over de stijl van getuige zijn 
 
            

 
 

14 

 
 

Van nature richt ik me in gesprekken op die punten die iemands geestelijke 

ontwikkeling tegenhouden 
 
            

 
15 

 
Wanneer ik mensen vertel hoe ik zelf tot geloof ben gekomen, dan merk ik dat ze 

belangstellend luisteren 
 
            

 
16 

 
Ik verdiep me liever in persoonlijke levensvragen waar iemand mee zit dan in 

abstracte theologische ideeën 
 
            

 
17 

 
Ik ga graag naar bijeenkomsten of concerten waar ik niet-kerkelijke vrienden mee 

naar toe kan nemen 
 
            

 
18 

 
Omdat ik mezelf niet zo'n prater vind, laat ik iemand liever door mijn daden zien 

dat ik om hem geef dan door mijn woorden 
 
            

 
19 

 
Ik geloof dat echte liefde vaak betekent dat je iemand de waarheid moet zeggen, 

ook al doet dat pijn 
 
            

 
20 

 
Ik voel me in mijn element bij discussies en debatten over hete hangijzers 

 
            

 
21 

 
Ik durf mensen wel te vertellen over mijn falen, maar ook over wat me goed 

afgaat 
 
            

 
22 

 
Ik praat liever met mensen over hun leven, voordat ik me gedetailleerd verdiep in 

hun meningen. 
 
            

 
23 

 
Als onze gemeente speciale kerkdiensten of bijeenkomsten voor belangstellenden 

zou organiseren, dat vind ik het leuk mijn kennissen of collega's daar mee naar 

toe te nemen 
 
            

 
24 

 
Ik ontdekte, als mensen niet graag over geestelijke zaken praten, dat mijn manier 

van leven als christen hen soms opener maakt. 
 
            

 
25 

 
Een lijfspreuk die bij mij zou passen is 'Baat het niet, dan schaadt het niet-maar 

doe in ieder geval wat!' 
 
            

 
26 

 
Het hindert me als mensen ondeugdelijke argumenten gebruiken of onlogisch 

redeneren 
 
            

 
27 

 
Mensen blijken het leuk te vinden verhalen te horen over dingen die in mijn leven 

zijn gebeurd 
 
          

 
28 

 
Ik  voer graag lange gesprekken met mijn vrienden 

 
            

 
29 

 
Ik vraag me voortdurend af van welke evangelisatie-evenementen, boeken enz. 

mijn vrienden zullen genieten. En hoe ik ze daar het best mee in contact kan 

brengen 
 
            

 
30 

 
Ik help liever iemand praktisch in Christus’ naam, dan een heel gesprek over het 

geloof te voeren 
 
            

 
31 

 
Soms raak ik in problemen, omdat ik de nodige vriendelijkheid en gevoeligheid 

mis, als ik met anderen praat 
 
            

 
32 

 
Ik wil graag weten wat de achterliggende gedachten achter iemands mening zijn. 

 
            

 
33 

 
Ik verbaas me er nog steeds over hoe God mij tot het geloof in Hem heeft 

gebracht en ik wil daar graag over vertellen 



 

 

 

Vragen over de stijl van getuige zijn 
 
            

 
34 

 
Over het algemeen vinden mensen mij een betrokken, gevoelig en zorgzaam 

persoon 
 
            

 
35 

 
Ik vind het geweldig, als ik een gast kan meenemen naar een evangelisatie-

activiteit van de gemeente 
 
            

 
36 

 
Ik houd met liever met de praktijk en actie bezig dan met filosofieën en ideeën 

 

 

Breng de cijfers die je invulde vraag na vraag over naar de tabel hieronder.   

Tel tenslotte de cijfers per kolom op. 

 
 
 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 
 
7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 
 
13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 
 
19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

 
 
25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 
 
31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

Totaal:       

 
 

 
Confron-

terend 

 

 
Intellec-

tueel 

 

 
Getui-

gend 

 
Persoonlijk 

 
Uitnodi-

gend 

 
Dienend 

 

 

 

 

Wat vermoedelijk jouw stijl is van getuige zijn, staat vermeld bij het hoogste getal. Omcirkel 

die stijl (meer dan één kan ook).  

 

Belangrijk  
 

Laat je niet in verwarring brengen, wanneer je hoog hebt gescoord in meer dan één stijl. Dat 

wijst erop dat je meerdere stijlen kunt gebruiken, afhankelijk van de persoon tegenover je of 

van de situatie. 

 


