
mentorhandleiding 21.2 VEILIG ONDER VADERS HOEDE 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Ex. 19:1-7; Mar. 4:35-41 
lesstof 
Wie is God voor jou? 
Ieder mens staat tegenover God, zijn Schepper. Maar hoe denk je over Hem? Welk beeld heb je van 
God? God is de Heer van hemel en aarde, de almachtige Koning. Hij regeert alles, maar hoe voel je je 
onder Gods heerschappij? Wie is God voor jou? In de bijbel openbaart God zichzelf. Hij vertelt Wie Hij 
is en wie Hij voor jou wil zijn. 
 
God is je Vader 
Kenmerkend voor God is zijn Vaderschap. Hij is de eeuwige Vader van zijn eigen Zoon. Hij wil ook de 
Vader zijn voor zijn mensenkinderen. Kenmerkend voor vaderschap is liefde. God, de Vader heeft ons 
werkelijk lief; zijn hart gaat naar ons uit. Dat was al zo vanaf het begin van de schepping. De mens 
was de kroon op zijn schepping, met wie Hij sprak. Na de val in zonde heeft God de mensen niet 
verlaten, hoewel ze dat verdienden. Hij bewees zijn liefde door zijn eniggeboren Zoon te geven, opdat 
ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven. In die vaderlijke liefde mag je als 
gelovige leven. 
 
God is Herder 
In zijn wijsheid wil de Vader je leven leiden als een goede Herder. Er kan nog geen haar van je hoofd 
vallen, zonder dat Hij het wil. Elke stap van je leven mag je aan zijn Vaderhand zetten. Omdat Hij 
almachtig is kan Hij je redden uit alle moeite. Niets is voor Hem te ingewikkeld of te zeer vastgelopen. 
Omdat Hij je Vader is, wil Hij ook helpen. Je ben immers zijn duurgekocht kind? 
 
Kinderlijk vertrouwen, gelovig volgen 
Als je God in de hemel leert kennen als je Vader en je goede Herder, vraagt dat ook wat van jezelf. 
Durf je je aan je Vader toe te vertrouwen? Geloof je dat Hij je liefheeft en het beste met je voorheeft? 
Vertrouw je zijn zorg en liefde? Luister je ook, als God je goede wegen wijst? 
Als een gelovige mag je wandelen in kinderlijk vertrouwen onder Vaders hoede. Hij zorgt!  
 

wat je wilt bereiken 

- kunnen vertellen hoe je tegenover God staat. Wie is Hij voor jou? 
- kunnen vertellen hoe God je Vader en Herder is, en kunnen uitleggen hoe je daarin zijn liefde 

ziet 
- met de bijbelstudie kunnen vertellen over Gods zorg en macht  
- weten welke houding van een gelovige, die God als Vader en Herder kent, gevraagd wordt en 

kunnen aangeven wat dat voor je eigen leven betekent 
- kennen: Hc zd 9, v/a 26 

 
 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 23; Ps. 100; Ps. 121; E&R 64; E&R 428 
bijbel: Ps. 23; Ps. 100; Ps. 121; Ps. 139; Mat. 6:25-34; Mat. 7:7-12; Luc. 12:7; Luc. 21:18. 
belijdenis: HC zd 1 vr/antw 1; HC zd 9 vr/antw 26; HC zd 10 vr/antw 27,28; HC zd 46 vr/antw 120,121 

literatuur: E. Brink, Het woord vooraf, pag. 59-63; C. Bijl, Wat het geloof verwacht, pag. 18-31. 

de lesstof is verder uitgewerkt 

in de map voor de jongeren 



Voorbereidende opdrachten/ideeën waar je een keuze uit kunt maken voor het schema dat je bij de start van 
het blok maakt. Jongeren kunnen de opdrachten uitvoeren ter voorbereiding op de les. Gebruik ze ter aanvulling 
op het schema wat je de eerste les met de groep opstelt en waar de jongeren ook hun eigen ideeën en vragen 
aan toe kunnen voegen.  

- Zoek een gedicht of teksten op bij de vraag: Wie is God voor mij? Op de avond zelf lees je het voor en 
leg je je keuze uit. NB: laat deze opdracht door meerdere personen uitvoeren. 

- Zoek afbeeldingen die je kunt gebruiken om samen in de les te spreken over wie God voor je wil zijn, 
bijv. herder, zorgzaam, wijs, leermeester. Minimaal 8 afbeeldingen. Gebruik ze in de avond voor een 
gesprek, ieder kiest een afbeelding en legt zijn keuze uit, dan bespreken. 

- Zoek liederen over vertrouwen en veiligheid. Zorg zo mogelijk voor muziek erbij. Samen zingen en/of 
luisteren. 

- Zoek uit hoe kinderen aankijken tegen hun ouders. Pas dat toe op ‘kinderlijk geloven’ en vertel dat 
aan je groepsleden. Daarna samen doorspreken. Leuke opdracht voor jongeren die een 
opleiding of beroep in de verzorging/het onderwijs hebben. 

- Zoek bijbelgedeelten bij dit onderwerp en licht je keuze toe. 

 
lesindeling 
bijbelstudie Ex. 19:1-7 
- Zoek een filmfragment of info over arenden. Bekijk het samen. Kun je uitleggen dat de titel van deze les past bij 
de zorg van arenden? 
- Wie noemt in dit bijbelgedeelte het beeld en wat zegt dat over de betekenis ervan? 
God zelf gebruikt dit beeld voor Zich, Hij wil zo zorgzaam zijn. 
- Op welk moment in de geschiedenis van Israël wordt dit gezegd? Wat betekent dat? Israël is net bevrijd uit 
Egypte, het heeft Gods zorg en macht juist ervaren! 
- Welke positie wil God zijn volk geven? 
- Wat vraagt Hij? Vergelijk dat nog eens met het beeld van de arend en de titel van de les. 
Mentor: Laat de jongeren zien dat je met kleine vragen heel veel meer leert over de bijbel. De vragen “Wie zegt 
het?” en “Wanneer?” helpen je beter dit gedeelte begrijpen.  
 
Mar. 4:35-41 

- Wijs de zorg en macht van God aan in dit gedeelte. 
- Hadden de discipelen kunnen weten dat zij veilig over zouden komen? 
- Leg uit dat de discipelen veilig waren onder Jezus’ hoede. Hoe kunnen we dat op onszelf toepassen? 

Jezus heeft nog steeds alle macht. Hij belooft ons dat we straks veilig bij Hem kunnen komen, daar kun je van op 
aan! In beide gedeelten zie je dat God de Vader en zijn Zoon willen bevrijden en verlossen en dat zij daar de 
kracht en wijsheid voor hebben. 

 
opdrachten 
Doe in eerste instantie de opdrachten die je als groep hebt afgesproken of die door groepsleden is voorbereid. 
Vul dat aan met de opdrachten hieronder. (Als je groep niet toe is aan meer eigen inbreng kun je de suggesties 
hierboven natuurlijk ook gebruiken). 
 
*Lees HC zd 9, v/a 26. Begrijpt ieder wat daar staat? Vertel het elkaar in eigen woorden. 

- Inventariseer wanneer je dit deel van je geloof ‘nodig hebt’. Bedenk voorbeeldsituaties waarin dit deel 
van onze belijdenis hulp en troost geeft. 

- Bekijk of alle onderdelen van deze catechismus gebruikt worden. Doe je ook wat met het eerste deel van 
dit vraag en antwoord? 

 
*Kies één van onderstaande situaties of verdeel ze onderling. Wat kun je zeggen tegen die persoon als je 
bedenkt dat God je Vader is en je Herder? Hoe kun je in zo’n situatie kinderlijk geloven? 
situatie 1: Je tante heeft bericht gekregen dat het onderzoek wijst op een kwaadaardige ziekte. 
situatie 2: Je bent ontslagen en werkloos geworden. 
situatie 3: Je bent geslaagd voor je opleiding. 
situatie 4: Je buurman gelooft in de evolutietheorie. 
situatie 5: Een bekende van je is slachtoffer van geweld. Ze kan niet geloven dat God dit kon toelaten. 
 
*Denk eerst goed over deze vraag na: Wie is God voor jou? Schrijf eventueel je antwoord op. 
Vertel elkaar daarna wie God voor je is. 
Deze opdracht is om elkaar met je geloof en vertrouwen te bemoedigen. Wanneer er jongeren zijn die twijfelen 
kun je ook dat onderling bespreken en tot een gebedspunt maken. Getuig van je eigen geloof! 
 
*Geef een definitie van kinderlijk geloven en bedenk er voorbeeldsituaties bij. Hoe ligt dat voor jezelf? 

thuis verder werken en/of toetsen 

leren Hc zd 9, v/a 26, lezen les 21.3 
opdrachten uitvoeren volgens actieplan. (zie de voorbereidende opdrachten bij 21.3) 


