
 

 

 

 

Handleiding geloof.nu 
leerjaar 2 

 
 
 

 
 
it is het tweede deel van de handleiding bij GELOOF.NU, een methode voor kerkelijk 

geloofsonderwijs aan jongeren.  
 
In dit tweede jaar (blok 5-8) wordt de aanpak van het eerste jaar voortgezet en verdiept.  
 
De catecheet/mentor krijgt in de handleiding materiaal om de lesstof op gevarieerde manier aan te 
bieden en te behandelen. Samen met de les uit de jongerenmap vormt de handleiding een basis om 
aan het werk te gaan. 
 
De CD bij deze handleiding bevat een digitale versie van alle opdrachten. Met behulp van de functie 
knippen en plakken van de computer, kan zelf een werkblad samengesteld worden. Zo nodig kunnen 
de opdrachten worden aangepast aan de groep.  
De CD bevat verder uitleg bij de methode, achtergrond artikelen en diverse registers. 
 
 
 
 
 
 
Deel 1 van de handleiding (blok 1-4) bevat achtergronden en uitleg bij de methode GELOOF.NU in druk. 
 
 
 
 
 
 
 
Een blok duurt 5 avonden. Zo nodig kan een les in twee avonden besproken worden. De blokken kunnen worden afgewisseld 
met vrije onderwerpen.  
De methode GELOOF.NU kan worden uitgebreid met zes bijbelblokken, ieder jaar één, waarin zes genres uit de bijbel besproken 
worden. Daarin staat het lezen van de bijbel centraal. Deze bijbelblokken zijn in ontwikkeling. 
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Inleiding   

Inhoudsopgave   

 

Blok 5 De Brug 

  

5.1 Een Middelaar! Joz. 2:8-14  

5.2 De namen van de Middelaar 1 Sam. 16:12b-13, Jes. 61:1, Mat. 
3:16,17 

 

5.3 De Middelaar wordt ontvangen en geboren Luc. 1:26-38  

5.4 Veroordeeld en gekruisigd Jes. 53:3-7  

5.5 Gestorven, begraven, neergedaald in de hel Mat. 27:45-54  

 

Blok 6 De oversteek 

  

6.1 Christus staat op uit de dood 1 Kor. 15:11-19, 1 Kor. 15:3-10   

6.2 Christus neemt plaats op de troon Ps. 47, Ef. 1:20-22   

6.3 Christus komt weer Mat. 24:32-51  

6.4 Vergeving, opstanding, eeuwig leven 1 Kor. 15:42-44, 35-38   

6.5 Met Christus sterven en opstaan Rom. 6:2b-14  

 

Blok 7 De Oorsprong 

  

7.1 Christus vergadert zijn kerk Gen. 12:1-3, 1 Petr. 2:9,10  

7.2 Waarom lid van de kerk? Mat. 11:28-30, Mat. 28:18-20  

7.3 Waar of vals? Gal. 1:6-9  

7.4 Veel verschillende kerken I Psalm 122, Hand. 2:41,42, Hand 4:32a   

7.5 Veel verschillende kerken II Joh. 17:20-26  

 

Blok 8 Je Plaats 

  

8.1 De wereld Jak. 4:1-10  

8.2 Vreemdeling Hebr. 11:8-10, 13-16  

8.3 Je zekerheid Rom. 8:38-39  

8.4 Kind van het licht Jes. 9:1, Luc. 1:78,79, Fil. 2:15  

8.5 Op de tweesprong Gen 13:10-13, 2 Tim. 3:14-17  

 

Overzichtsschema GELOOF.NU 

  

 

 

Bij deze handleiding hoort een CD-rom. 

  

 
 





 
Blok 5 DE BRUG 

 

Intro blok 5 
 
Blok 5 heeft als titel ‘de brug’ en hoort in de rubriek ‘God en jij, 
jullie relatie’. Het behandelt dat God een middelaar heeft 
gegeven. De weg naar God die dood liep, is door zijn liefde 
weer opengelegd. 
 
In les 1 leer je dat God deze middelaar vaak heeft beloofd, 
wat het unieke is van het werk van de middelaar, die ook borg 
genoemd wordt. En waarom deze borg, Gods Zoon, mens 
moest worden. 
 
Les 2 gaat over de namen van de middelaar en wat deze 
namen (voor je) betekenen. 
 
In les 3 behandel je hoe de middelaar wordt ontvangen en 
geboren. De Zoon van God is een geschenk uit de hemel. 
Een mens zonder zonde die tegelijk echt God is. Ook spreek 
je over de twee naturen van Christus. 
 
In les 4 wordt het lijden van Christus behandeld. Dit begon al 
bij zijn geboorte en was het ergst na zijn veroordeling onder 
Pontius Pilatus, toen hij aan het kruis door God verlaten werd. 
 
Les 5 gaat over de dood van Christus. Het graf is het bewijs 
dat hij echt is gestorven. Christus heeft de dood tot een 
doorgang gemaakt. Verder gaat het over de betekenis van het 
helse lijden van Christus. 
 

 

 

Het ideaal achter de lessen 
De jongere heeft een persoonlijke en levende relatie met God de Drie-enige. De jongere weet dat hij 
Christus nodig heeft als middelaar, hij kent de namen van de Middelaar en hun betekenis. Hij weet 
ook dat Christus als Middelaar plaatsvervangend heeft geleden. Hij kent de onderscheiden stappen in 
de staat van vernedering. 
De jongere weet zich afhankelijk van het lijden en sterven van Christus. Hij is onder de indruk van het 
lijden dat Christus aan het kruis onderging en omarmt Christus als zijn Redder. 
De jongere toont zijn afhankelijkheid van Christus door dagelijks met zijn zonden zijn toevlucht tot 
Christus te zoeken in bekering, berouw en gebed. 



Handleiding 5.1 EEN MIDDELAAR! 

Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: Joz. 2:8-14 
 
Lesstof 
God geeft een Redder 
Voor mensen lopen alle wegen dood. Zij staan schuldig voor God, omdat hun 
aard zondig is, omdat zij zonde doen en omdat zij nalaten te doen wat God wil. In zijn barmhartigheid 
zoekt God toch een weg om mensen te redden (zie ook les 2.5).  
Het is het wonder van Gods liefde, dat hij zijn eigen eniggeboren Zoon wilde geven, Joh. 3:16, 1 Joh. 
4:11. Het is het wonder van de liefde van de Zoon, dat hij zich wilde vernederen Fil. 2:5-11. 
 
Gods Zoon moest mens worden 
Volgens het recht van God moet een mens voor de zonde betalen. Maar een mens kan dat nooit, de 
eeuwige straf is te zwaar. Daarbij is ieder mens zelf al een zondaar, hoe kan hij dan volmaakt 
gehoorzaam zijn?  
Gods Zoon moest mens worden om de menselijke schuld te betalen, het zijn immers mensen die 
zondigen. Om te kunnen betalen moest hij bovendien zelf een mens zónder zonde zijn. Om de zware 
toorn van God te kunnen dragen moest de Redder ook goddelijke kracht hebben, zelf God zijn. Jezus 
is echt en rechtvaardig mens en hij is tegelijk echt God. We noemen dat de vereniging van de twee 
naturen in Christus (zie ook les 5.3). 
 
Middelaar en Borg 
Christus wordt ons door God gegeven als Middelaar. Een middelaar is een vredestichter, een 
bemiddelaar tussen partijen. Het unieke van Christus als Middelaar is, dat hij met inzet van zijn eigen 
leven vrede maakt tussen God en ons. Hij wordt ook Borg genoemd: hij staat borg voor ons en betaalt 
wat wij niet kunnen betalen. 
 
God heeft de Middelaar vaak beloofd 
In het Oude Testament belooft God vaak de redding uit de zonde. Dat gebeurt voor het eerst direct na 
de zondeval, de moederbelofte, Gen. 3:15. God beloofde het aan de aartsvaders, Abraham, Isaäk en 
Jakob en door middel van de profeten. Alle offers in de tabernakel en tempel en de hele ceremoniële 
eredienst zijn een afschaduwing van de Zoon die redding geeft door het offer van zijn leven. 

Wat je wilt bereiken 

- Kunnen uitleggen dat je zelf schuldig staat voor God en niet kunt betalen. 
- Gods liefde en de liefde van de Zoon kunnen aanwijzen in de redding die Jezus geeft. 
- Met Joz. 2:8-14 het begrip 'borg' kunnen uitleggen. 
- Het begrip 'middelaar' kunnen uitleggen en illustreren met het werk van Jezus. 
- Weten waarom de middelaar tegelijk God en mens moet zijn. 
- Een aantal punten kunnen aanwijzen in de bijbel waar God de redder belooft. 
- Kennen: Joh. 3:16. 
 
 

 

Handvat voor de leider 

Zingen: Ps. 40:2,3, Gz. 36:2,3, E&R 76. 
Bijbel: Gen. 3:15, Joh. 3:16, 1 Kor. 1:30, Fil. 2:5-11, 1 Tim. 2:5, Heb. 2:14-18, Heb. 9:15, 1 Joh. 4:11. 
Belijdenis: NGB art 17-19,20,25,26, HC zd 5 v/a 15, HC zd 6 v/a 16,17,18,19, DL I art 2, DL II art 2. 
Literatuur: C. Bijl, Leren Geloven, p. 102-107, E. Brink, Het woord vooraf, p. 64-76. 

De lesstof is verder uitgewerkt in de map 
voor de jongeren (beeld- en/of de 

tekstversie). Meer opdrachten staan op 
de site www.geloofnu.nl. 
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Lesindeling 
 
Blok 5 heet 'de brug', en sluit aan op blok 4, 'de kloof'. Haal samen de lesstof van 
blok 4 op. Schrijf de volgende steekwoorden op briefjes: zondeval, erfzonde, 
dubbelgebod van de liefde, zonde is je aard + wat je verkeerd doet + het goede wat 
je nalaat, de straf, onmogelijk om jezelf te redden, ik sta schuldig voor God, de zonde is zichtbaar in 
ieders leven, de relatie met God is verstoord, tussen mensen en in de schepping zie je gevolgen van 
de zonde. Deel de briefjes uit en vertel van jouw briefje wat je nog weet. 
 
Bijbelstudie: Joz. 2:8-14, Rachab ontvangt de verspieders in huis 

 
- Wat vertelt Rachab over de Here? 
- Hoe liep het af met Sichon en Og en hun volk? 
- Hoe zal het aflopen met Jericho en haar inwoners (en dus ook met Rachab en haar familie)? 
- Wat beloven de mannen aan Rachab? 
- Kun je met vers 14 uitleggen wat het betekent dat iemand 'borg' is? 
 
Lesondersteuning 
Visueel: Plaat van Rachab en de verspieders uit de kinderbijbel. 
Ervaring: Neem iets heel zwaars mee en laat een van de jongeren dat door de kamer dragen. Dit 
verbeeldt de mens die zijn zonde of straf met zich meedraagt. Dan komt Jezus en neemt die zonde en 
straf van je over. Zeg tegen de jongere: ‘geef mij die last maar, ik zal het voor je dragen’. 
 

Opdrachten 
A. Neem het kruis hieronder over op een A4 en test met de vouwlijnen: als je het papier op de juiste 

manier vouwt, is het kruis verdwenen.  
Noem allemaal een zonde waarvan je graag wilt dat Jezus die weghaalt. Schrijf ze op het kruis dat 
de leider doorgeeft. Kijk daarna wat er met het kruis én de zonden gebeurt als het vel wordt 
gevouwen. Dit doet Jezus voor ons. 

 
B. De verspieders staan borg voor Rachab en haar familie. Zo staat de Here Jezus borg voor ons, hij 

betaalde met zijn eigen leven. Zoek de verschillen en overeenkomsten van deze twee. Beantwoord 
voor beide situaties deze vragen: Wie staat borg? Voor wie? Waarom? Wat voorkomt de borg? 
Hoe betaalt de borg? Wat is de uitkomst?  

 
C. Maak de invulopdracht op de volgende pagina. Leg hierbij de betekenis van de begrippen 'borg' en 

'middelaar' duidelijk uit. Bespreek dat de middelaar echt God en echt mens moest zijn met HC zd 
5, v/a 13,14,15 en HC zd 6, v/a 16,17.  

 
D. Lees uit de les de tekst onder het kopje 'Gods reddingsplan'. Praat over de 

voorbeelden en bedenk er zelf meer. Leg uit dat je Gods liefde ziet in het zenden van 
zijn Zoon, dat je de liefde van de Zoon ziet, omdat hij bereid was dit offer te brengen. 
De liefde van God zie je niet pas vanaf 'kerst', maar al de hele geschiedenis door, in 
alle beloften en gebeurtenissen. 

 
E. Zing samen E&R 76 en Gz. 36:2,3 en lees Joh. 3:16. Begrijpt iedereen de tekst? Zijn er verschillen 

tussen de tekst en het E&R lied? En met het gezang? Wat leer je extra uit dit gezang? 
  
F. Er zijn in de Bijbel meer voorbeelden van een borg of middelaar. Beantwoord de vragen uit de 

eerste opdracht hierboven ook voor Mozes, Ex. 32:32 en voor Juda, Gen. 43:9. 

8 Rachab ging naar het dak voordat de mannen in slaap 

zouden zijn. 9 ‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit 

land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. 

Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie, 10 

want we hebben gehoord dat de HEER de Rietzee voor jullie 

heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat 

jullie Sichon en Og, de twee koningen van de Amorieten ten 

oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. 11 Toen we dat 

hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we 

wanhopig. De HEER, jullie God, is immers een God die 

macht heeft in de  

hemel en op aarde. 12 Zweer me dan bij de HEER dat jullie 

mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie 

toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me de 

zekerheid 13 dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en 

zusters en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood!’ 

14 De mannen antwoordden haar: ‘We staan voor jullie borg 

met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet 

verraden. Wanneer de HEER ons dit land gegeven heeft, 

zullen we onze belofte nakomen.’ 



 
Thuis verder werken en/of toetsen 
Leren Joh. 3:16 
 
Opdrachten om uit te kiezen: 
-  In het Oude Testament belooft God vaak de redding uit de zonde, direct na de zondeval, aan 

Abraham, Isaäk en Jakob en door de profeten en offerwetten. Zoek minstens drie voorbeelden op.  
-  Vertel in een brief aan je vriend dat je in een rechtszaak verwikkeld bent, maar gelukkig een heel 

bijzondere advocaat toegewezen kreeg. Leg uit hoe je ervoor stond, wat de advocaat voor je doet en 
wat je vooruitzichten zijn. 

 
 

Bij opdracht B 

 
Borg staan 
 
De bijbel spreekt niet alleen over Jezus als 'borg', maar gebruikt ook andere woorden voor zijn werk. 
Jezus is onze pleitbezorger, onze voorspraak, onze advocaat, onze middelaar. Dat zijn termen uit de 
rechtspraak. Er is een rechtszaak tussen God en de mensen. Zij gingen immers tegen Gods gebod in 
en verdienen zijn straf. 
God in de hemel is rechter. Hij spreekt het oordeel uit over de beschuldigden, de zondige mensen. 
Zijn Zoon Jezus is onze advocaat geworden. 
 
Schrijf de onderstaande termen in de goede kolom: 
God, mens, Zoon van God, middelaar, schuld, zondig, mensenzoon, borg, onschuldig, niet sterk 
genoeg voor de straf, toorn, eis van de wet, niet in staat te betalen, liefde, dankbaarheid, heilig, 
onschuldig, voorbede doen, krachtig genoeg om de straf te dragen. 
Sommige woorden passen in meerdere kolommen. 
 
 

rechter advocaat beschuldigde 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
Bespreek samen deze vragen: 
- Waarom moest de Middelaar echt God zijn? 
- Waarom moest de Middelaar echt mens zijn? Gebruik HC zd 5, v/a 13,14,15, HC zd 6, v/a 16,17.  



Cartoons 
 
Wat kun je over de les vertellen met behulp van deze illustraties? 
Wat zou je er zelf nog bij willen tekenen? 
  
 



Handleiding 5.2 DE NAMEN VAN DE MIDDELAAR 

Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: 1 Sam. 16:12b-13, Jes. 61:1, Mat. 3:16,17 
 
Lesstof 
Namen met een boodschap 
De Middelaar, die God ons geeft, draagt verschillende namen. Die namen laten zijn 'levensprogram' 
zien: Hij maakt in zijn leven zijn namen waar. 
 
Jezus 
God Zelf gaf in een droom aan Jozef opdracht, het kind van Maria 'Jezus' te noemen. 
Jezus betekent redder, verlosser. Het is geen unieke naam, meerdere mensen droegen 
de naam Jezus. Jezus is eigenlijk hetzelfde als Jozua. (Twee keer eerder droeg een 
redder van het volk Israël die naam, Jozua de zoon van Nun bracht het volk in Kanaän 
en Jesua de zoon van Jozadak was een van de leiders die het volk uit de ballingschap terugbrachten.) 
De Zoon van God is de enige die deze naam volledig waar maakt, Jezus is de volkomen Verlosser. Hij 
redt van schuld en straf en geeft eeuwig toekomst bij de Vader.  
 
Christus 
Gods Zoon wordt gezalfd met de Heilige Geest bij zijn doop in de Jordaan. De naam Christus is 
dezelfde als de naam Messias en betekent 'gezalfde'. Zalving is een symbool van de Geest; zalving = 

roeping en bekwaammaking. Wie gezalfd is krijgt een speciale taak en 
daarbij tegelijk alles wat nodig is om die taak te volbrengen. In het Oude 
Testament worden mensen gezalfd tot profeet, priester en tot koning. 
Christus bekleedt een drievoudig ambt, hij is de ware en enige profeet, 

priester en koning. 
 
Gods Zoon 
Christus is de eeuwige en natuurlijke zoon van God. Wie gelooft in Jezus is een 
aangenomen, geadopteerd kind van God. De Zoon van God is de tweede Persoon in de 
drie-eenheid. In les 1.4 is de godheid van de Zoon besproken, les 5.3 gaat uitgebreider 
over de menswording van de Zoon van God.  
 

Here 
Here of Heer betekent eigenaar, bezitter, machthebber. Christus is onze Heer 
geworden, doordat hij ons met zijn bloed gekocht heeft. Hij heeft dus zeggenschap 
over ons leven, omdat wij zijn eigendom zijn, 1 Kor. 6:20, 1 Kor. 7:22, 1 Petr. 1:18. 

Wat je wilt bereiken 

- De vier namen van Jezus kennen en weten wat ze betekenen. 
- Kunnen uitleggen dat de namen van Jezus iets zeggen over zijn werk, zijn levensprogram. 
- Kunnen aangeven wat elke naam van Christus voor jezelf betekent. 
- Kennen HC zd 12, v/a 31. 

Handvat voor de leider 

Zingen: Ps. 2; Ps. 106:1,2,21,22, Ps 115; E&R 379 
Bijbel: Mat. 1:21, Mat. 3:13-17, Luc. 1:31 

Belijdenis: HC zd 11 vr/antw 29,30, HC zd 12 vr/antw 31, HC zd 13 vr/antw 33,34 
Literatuur: C. Bijl, Wat het geloof verwacht p. 32-56, E. Brink, Het woord vooraf p. 77-79 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



Lesindeling 
 
Bijbelstudie  
1 Sam. 16:12b-13 
En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ 13 Samuël nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn 

broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER.  

Jes. 61:1 
1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd.  

Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden,  

om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  

en aan geketenden hun bevrijding,  

Mat. 3:16,17 
16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God 

als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik 

vreugde.’  

 
Wanneer in de Bijbel iemand gezalfd wordt, dan wordt hij (1) geroepen tot een taak, en (2) 
bekwaam gemaakt voor die taak. Zoek op voor koning David, de profeet Jesaja en de Here 
Jezus wat hun taak is en hoe ze bekwaam gemaakt worden. Over een priesterzalving kun je 
lezen in Ex. 40:13 over Aäron. 
 
Lesondersteuning 
Visueel: Plaat uit de kinderbijbel. 
Ervaring: Neem een flesje eau de toilette mee en sprenkel wat op bij de jongeren. Als het flesje weer 
weg is, zie je de eau de toilette niet meer, maar het is er nog wel: dat kun je ruiken. 
Auditief: Zoek liedjes die over de naam/namen van Jezus gaan. (Zie de zon, van Elly & Rikkert, 
Opwekking nr. 70) 
 
Opdrachten 
A. Bespreek en oefen samen HC zd 12, v/a 31 met behulp van de invuloefening op de volgende 

pagina. 
 
B. Weet iemand wat zijn eigen naam betekent? Zorg voor een boekje met betekenissen van namen of 

zoek het anders op. Zegt de betekenis van je naam iets over jou en hoe je bent?  
Wat betekent 'Jezus'? Zegt dat iets over wie Jezus is en wat hij doet? Leg uit dat de namen van 
Jezus iets laten zien van zijn 'levensprogram': hij maakt in zijn leven zijn namen waar. 

 
C. Maak kaartjes met de namen en betekenissen van Jezus' namen (telkens drie): 

Jezus – Redder – Verlosser 
Christus – Messias – Gezalfde 
Gods Zoon – tweede Persoon – natuurlijke Zoon van God 
Heer/Here – eigenaar – machthebber 
Leg ze open door elkaar op tafel. Schrijf op welke bij elkaar horen. Leg de betekenis van de namen 
uit, gebruik eventueel de les. Zorg voor lege kaartjes en schrijf voor elk van de vier namen op wat 
déze naam van Jezus voor jou betekent. (Wat doet hij als redder voor jou? Wat betekent het voor 
je dat hij Gods Zoon is? enz.) Laat alleen de nieuwe kaartjes liggen en bedenk dan of je de 
bijbehorende naam/betekenis nog weet. 

 
D. Jezus is profeet en priester en koning. Maak drie kleine groepjes en beantwoord voor een van 

deze drie de volgende vragen: (a) Wat doet zo iemand? (b) Noem voorbeelden uit de bijbel en 
vertel er iets over. (c) Wat doet Jezus als profeet/priester/koning (voor jou)? Vertel elkaar wat je 
vond. 

 
E. De namen van Jezus hebben betekenis, zij zijn zijn levensprogram. De namen van God (en van 

Jezus) zijn ook een belofte en een garantie. Leg dat uit met 1 Sam. 12:22 en Hebr. 6:10. 
 
F. Maak de volgende invuloefening (op papier of mondeling). Vul een van de volgende 

woorden in op de lege plaatsen.  
Jezus - engelen - schapen - God - Heer - Christus 
Maria zegt: mijn baby is geboren! Hij heet: ............... De herders komen op bezoek en 
zeggen: wij hebben het nieuws van de ................. gehoord die zongen in de lucht. Wij 

Hij heeft 
een Naam 
boven alle 
naam 
gekregen 



hebben de .............. achtergelaten en zijn snel naar de stal gekomen. Wij hebben het zelf gehoord: 
dit kindje is de zoon van .............. Wij zijn van Jezus, hij is onze meester, onze .............. Jezus 
wordt gezalfd met de Geest van God, daarom wordt hij ook .................. genoemd. 
Voor de gebruikers van het beeldboek zou deze tekst ook groot kunnen worden uitgeprint met de 
in te vullen woorden los erbij, zodat deze op de juiste plaats kunnen worden opgeplakt. 
Voor de gebruikers van het tekstboek kan de volgende opdracht worden toegevoegd aan de tekst: 
Markeer de naam Jezus en de andere namen van Jezus en leg bij elke naam uit wat deze zegt 
over Jezus. 
 

Thuis verder werken en/of toetsen 

Leren HC zd. 12, v/a 31 
 
Opdrachten om uit te kiezen: 
-  Maak een poster op A4 formaat van de vier namen van Jezus. Probeer iets van de betekenis van de 

namen te laten zien door de kleuren die je gebruikt, door symbolen of door extra tekst. 
-  Houd met een paar anderen een straatinterview. Zorg voor een lijst met vragen en een papier om je 

antwoorden op te schrijven. Wie kent de namen van Jezus? Wie weet wat ze betekenen? Vertel je 
ervaringen in de groep.



 

Bij opdracht A 
 
 
HC zd 12, v/a 31 
 
Vul de ontbrekende woorden in met behulp van de catechismus. 
Wat begrijp je niet? Vraag het eerst aan je buurman. Bespreek het later in de groep. 
 
 
 
Jezus wordt Christus, gezalfde genoemd omdat ………..….. hem heeft aangesteld en met de 
………........... gezalfd tot: 
 

 
 

zeg met eigen woorden wat de catechismus daar 
verder over zegt. 

1.  
 
 
 

2.  
 
 
 

3  
 
 
 

 
(Natuurlijk kun je dit schema heel handig gebruiken voor het leren van deze vraag en antwoord!) 
 
 



Handleiding 5.3 DE MIDDELAAR WORDT 
ONTVANGEN EN GEBOREN 

Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: Luc. 1:26-38 
 
Lesstof 
Een geschenk uit de hemel! 
God zelf gaat een nieuw begin maken. Alle mensen worden in zonde ontvangen en geboren, maar hij 
zorgt voor de geboorte van een mens, die zonder zonde is en die tegelijk echt God is.  
 
Ontvangen van de Heilige Geest 
De geboorte van Jezus gebeurt zo: de Heilige Geest overschaduwt Maria en zorgt ervoor dat de Zoon 
van God in de moederschoot van Maria ontvangen wordt en zo de menselijke natuur aanneemt. Door 
deze bijzondere geboorte, heeft Jezus niet de erfzonde die vanaf Adam doorgaat bij alle mensen. 
Door de kracht van de Geest blijft Christus zijn hele leven een heilig mens. 
 
Geboren uit de maagd Maria 
Christus wordt echt mens, met een echte menselijke natuur, geboren uit een aardse 
moeder. Hij wordt in zijn mens-zijn ons in alles gelijk, alleen zonder zonde. Hij zucht 
onder de gevolgen van de zondeval, Hij krijgt immers als ieder te maken met haat en 
jaloezie, met ziekte en dood, enz. Zijn geboorte is het begin van zijn vernedering. Hij, 
de Zoon van de Almachtige, wordt een menselijk schepsel. Als mens is hij 
nakomeling van David. 
 
De twee naturen in Christus 
Onze Middelaar is echt God en echt mens tegelijk (zie voor de noodzaak daarvan les 5.1). Over de 
verhouding van het god-zijn en het mens-zijn heeft concilie van Chalcedon in 451 uitgesproken: de 
twee naturen zijn onvermengd, onveranderd, ongescheiden en ongedeeld. De belijdenis van 
Athanasius spreekt daarover in artikel 28-35 (pag. 409 van het kerkboek). 
  
De betekenis van de menswording van de Zoon voor ons 
Christus komt als mens voor ons in de plaats. Hij bedekt met zijn heilige geboorte ons onreine begin. 
Door zijn komst als mens krijgt ons eigen mens-zijn weer zin en toekomst. 
 

Wat je wilt bereiken 
- Kunnen vertellen wat het bijzondere is van de geboorte van Jezus aan de hand van Luc. 1:26-38. 
- Bij het begin van zijn leven op aarde beide naturen van Jezus kunnen aanwijzen. 
- Kunnen vertellen wat de belijdenis van Athanasius zegt over de twee naturen. 
- Kunnen uitleggen waarom leven op aarde een vernedering is voor de Zoon van God. 
- Kunnen aangeven wat voor jou de betekenis van de menswording van Jezus is. 
 

Handvat voor de leider  

Zingen: Ps. 2, Gz. 7, Gz. 8, E&R 299 
Bijbel: Mat. 1:18, Luc. 1:26-28, 2 Kor. 5:21, Heb. 2:14-18, Heb. 4:14-16 

Belijdenis: NGB art 18,19, HC zd 14 vr/antw 35,36 
Literatuur: C. Bijl, Leren geloven p. 96-101 en 102-107, C. Bijl, Wat het geloof verwacht p. 57-66, 
E. Brink, Het woord vooraf p. 72-75 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



Lesindeling 
 
Bijbelstudie: Luc. 1:26-38 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de 

stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was 

uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 

afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 

Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 

begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het 

horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting 

te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees 

niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 

Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je 

moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden 

en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de 

Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in 

eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en 

aan zijn koningschap zal geen einde komen.’  

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb 

immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De 

engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de 

kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. 

Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden 

genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid 

Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge 

leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, 

in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor 

God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik 

dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna 

liet de engel haar weer alleen. 

 

- De geschiedenis is heel bekend. Heb je er nog vragen over? 
- Streep ieder voor zich aan wat jou verwondert, wat jij heel mooi vindt. Vertel het elkaar en praat er 

over. 
- Boven dit deel kun je "een geschenk uit de hemel" zetten. Kun je dat uitleggen? Bedenk zelf nog een 

andere titel. 
 
Lesondersteuning 
Visueel: Plaat uit de kinderbijbel. 
Visueel: Neem een plaat van de zondeval en bespreek dat door de zonde de mens straf heeft 
verdiend. Zoek plaatjes van situaties die door mensen niet kunnen worden opgelost (zieken, 
overstroming, oorlog). Om het weer goed te maken tussen God en de mensen is een mens nodig, 
maar ook een God! 
Visueel: Maak het God en mens-zijn van Jezus zichtbaar door gebruik te maken van het kader op de 
volgende pagina. 
Auditief: draai een liedje(s) over kerst. Of: laat de jongeren zelf iets uitzoeken. 
 
Opdrachten 
A. Het is een vernedering voor de Zoon van God dat hij mens wordt. Lees samen Fil. 2:5-8. Wat staat 

er over zijn hoge afkomst? En wat lees je over zijn vernedering? 
 
B. In de bijbel staan twee geslachtsregisters van Jezus, Mat. 1:1-17 en Luc. 3:23-28. 

Gebruik die namenlijsten om aan te tonen: 
- dat Jezus een koningszoon is; 
- dat hij echt mens is (want een nakomeling van Adam); 
- dat de belofte aan Juda uit Gen. 49:10 uitgekomen is; 
- dat de geboorte van Jezus geregeld in gevaar is geweest, bijna was de lijn 

onderbroken. Waar? 
- dat de vernedering van Jezus ook te zien is in zijn afkomst, er zijn van verschillende 

namen minder mooie verhalen bekend. Welke? 
 

C. Schrijf midden op een papier 'ontvangen van de Heilige Geest', 'geboren uit de maagd Maria', en 
'Jezus is echt God en echt mens'. Schrijf er ieder om heen wat dit voor jou betekent. Vergelijk het 
met wat HC zd 14 v/a 36 daarover zegt, en vul je papier zo nodig aan. 

 
D. Lees op pagina 409 van je kerkboek uit de geloofsbelijdenis van Athanasius de artikelen 28-35. 

Daarin lees je over de twee naturen van Jezus. Hij is God en hij is ook mens geworden. Toch is hij 
niet twee, maar één persoon. Voor mensen is dit onbegrijpelijk. Je kunt je er alleen een indruk van 
maken en je erover verwonderen. 
Hieronder zie je een schema. Schrijf elk artikel in het vak waar het hoort. Kun je nu met eigen 
woorden vertellen wat de belijdenis van Athanasius zegt? 



 
 

 
 
 
E. Denk je de volgende situaties in: 

- je hebt de mooie vulpen geleend van je vriendje en toen is ‘ie kapot gegaan; 
- je hebt je moeder beloofd om vanmiddag je kamer op te ruimen, maar toen je ging computeren 

ben je helemaal de tijd vergeten;  
- je vader heeft je verboden om in de tuin te voetballen omdat daar te weinig ruimte is. Als je vader 

niet thuis is, doe je het toch en de bal vliegt door de ruit. 
Hoe maak je het weer goed met de mensen om je heen? Denk je dat dit soort dingen niet meer 
zullen voorkomen? Ook naar God schiet je tekort. Hoe maak je het weer goed met God? 
Bespreek dat wanneer jij iets fout doet, je straf verdient. Als mensen zondigen, verdienen de 
mensen straf van God. Maar welk mens is sterk genoeg om de straf van God te dragen? Dan moet 
je net zo sterk als God zijn. Wie is er nu tegelijk God en mens? 

 
F. Zoek plaatjes over kerst en bespreek ze samen. Wordt de menswording van Jezus op een goede 

manier weergegeven? (geromantiseerd, bijbelgetrouw, eerbiedig, spottend, afwijkend, gelovig) 
Deze opdracht kun je ook doen voor de kerstgeschiedenis uit verschillende kinderbijbels. 

 
G. Laat met foto’s zien dat één persoon tegelijk meerdere functies kan vervullen. Bijvoorbeeld: een 

foto van een pappa met zijn kindje en een foto van diezelfde pappa op zijn werk. Of: vraag of de 
jongeren de volgende keer twee van dit soort foto’s willen meenemen (foto van je pappa of 
mamma met jou en foto van je pappa of mamma aan het werk). Bespreek dat Jezus onze redder 
mens is en tegelijk ook God. 

 

 
De Here Jezus Christus is één Persoon. 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus is de Zoon van God. Jezus is mens. 



Thuis verder werken en/of toetsen 
Opdrachten om uit te kiezen: 
- Zoek uit hoe aan Jozef en Maria verteld werd dat Jezus bij hen geboren zou worden en wat hun 

reactie was. 
- Kies uit de geslachtregisters van Jezus een persoon en zoek uit wat er over hem/haar in de Bijbel 

staat. (Verdeel het onderling, zodat je volgende keer ieder over verschillende mensen iets kunt 
zeggen.) 

- Maak zelf een mooi gedicht over de geboorte van Jezus, of zoek er één op en vertel er iets over. 
 
  
 

 
als iets moeilijk uit te leggen 

is 

 
kun je 

verwondering 
delen 



Handleiding 5.4 VEROORDEELD EN GEKRUISIGD 

 
Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: Jes. 53:3-7 
 
Lesstof 
Het plaatsvervangend lijden van Christus 
De geboorte van Christus was het begin van zijn lijden. Dat lijden duurde heel de tijd van zijn leven op 
aarde tot en met zijn dood aan het kruis. Hij deed dat alles in onze plaats, zie Jes. 53. Hij 
onderging wat wij hadden moeten ondergaan, zijn lijden heeft voor ons betekenis. In de 
zondagen over het lijden vraagt de HC steeds naar de waarde van het lijden voor ons: 
Christus lijdt als onze Middelaar! 
 
Christus veroordeeld onder Pontius Pilatus 
Pilatus is rechter. Hij is een overheidsdienaar en spreekt een officieel vonnis uit. Hij zegt het 
meerdere keren: Jezus is onschuldig. Toch wordt hij veroordeeld en terechtgesteld. Jezus 
neemt hier onze plaats in. Zijn veroordeling betekent voor ons: onze vrijspraak. 
 
Christus gekruisigd 
Christus moest aan het kruis sterven, omdat hij de vloek van God moest dragen. In Deut. 
21:23 staat dat wie aan een paal gehangen is, door God vervloekt is. Zie ook Gal. 3:13. Wie 
aan een kruis hangt, hangt te schande, hij hoort niet bij de hemel en niet bij de aarde, hij is volledig 
uitgestoten, hij is vervloekt, God wil niets meer met hem te maken hebben.  
Dát heeft Jezus voor ons gedaan. Zo worden wij van de vloek van God bevrijd. Daarom is de vrijdag 
van de terechtstelling van de onschuldige, voor ons Goede Vrijdag.  

Wat je wilt bereiken 

- De term 'plaatsvervanging' kunnen uitleggen. 
- Kunnen aangeven wat de betekenis van het lijden van Jezus voor je is. 
- Kunnen vertellen over het lijden van Jezus aan de hand van Jes. 53:3-7. 
- Kunnen uitleggen waarom het belangrijk is dat Pilatus als oordeel uitsprak dat Jezus onschuldig is. 
- Kunnen uitleggen waarom het belangrijk is dat Jezus aan het kruis stierf. 
- Vertellen wat het voor je betekent, als je gelooft dat Jezus gekruisigd is. 
 
 

 

 

Handvat voor de leider 

Zingen: Ps. 51, Gz. 17, Gz. 19, E&R 97 
Bijbel: Deut. 21:22-23, Jes. 52:13-53:12, Mat. 27:1-44 (en andere evangeliën), Rom. 4:25,  
Rom. 5:1-11, Gal. 3:10-14 
Belijdenis: NGB art 21, HC zd 15 vr/antw 37,38,39, DL III/IV art 1,4 
Literatuur: C. Bijl, Wat het geloof verwacht p. 67-75; E. Brink, Het woord vooraf p. 79-80 
 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



Lesindeling 

 
Bijbelstudie: Jes. 53: 3-7 

3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,  

hij was een man die het lijden kende  

en met ziekte vertrouwd was,  

een man die zijn gelaat voor ons verborg,  

veracht, door ons verguisd en geminacht.  

4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,  

die ons lijden op zich nam.  

Wij echter zagen hem als een verstoteling,  

door God geslagen en vernederd.  

5 Om onze zonden werd hij doorboord,  

om onze wandaden gebroken.  

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,  

zijn striemen brachten ons genezing.  

6 Wij dwaalden rond als schapen,  

ieder zocht zijn eigen weg;  

maar de wandaden van ons allen  

liet de HEER op hem neerkomen.  

7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet  

en deed zijn mond niet open.  

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,  

als een ooi die stil is bij haar scheerders  

deed hij zijn mond niet open. 

 
Jesaja profeteert lang tevoren al over het lijden van Jezus. Noem samen bij iedere zin of ieder 
zinsdeel wanneer dit in het leven van Jezus gebeurd is. 
 
Lesondersteuning 
Visueel: Neem platen mee uit de kinderbijbel, of zoek afbeeldingen van schilderijen 
op het internet. 
Visueel: Neem twee plaatjes mee, één van een sterke stoere krachtpatser, één van 
een zwakke, ziekelijke ineengezakte figuur. (Of: zie foto’s.) Vraag aan de jongeren 
wie zij om hulp zouden vragen. Leg daarna de link naar Jezus en de vergelijkingen 
die Jesaja maakt in de tekst van de bijbelstudie. 
Auditief: Luister naar het lied OPZOEKEN! 
Ervaring: Neem een stukje ongeschaafd hout mee en merk dat het al pijnlijk is om daar met je hand 
langs te strijken (splinters!). 
 
Opdrachten 
A. Bij het Heilig Avondmaal denken we aan het lijden en sterven van Jezus voor ons. Onder het kopje 

'gedachtenis van Christus', pag 523/524 van het kerkboek lees je daarover. Vul met gebruik van 
het formulier de tabel in. 
Leg uit wat het begrip 'plaatsvervanging' betekent en inhoudt.  

 

 

Dit deed Jezus: 
 

Daarom geldt dit voor mij: 
 

Hij heeft de toorn van God gedragen Ik zink niet meer weg 

Hij was gehoorzaam aan Gods wet en liet zich 
boeien 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
B. Lees Deut. 21 : 23 en Gal. 3 : 13 en bespreek waarom Jezus aan het kruis moest sterven. 
 
C. Zing het lied, "Buiten de poort heeft Jezus geleden", E&R 235, NG 22. In het lied zie je hoe 

verschillende mensen reageren op het kruis van Jezus. Vul voor hen en voor anderen het schema 
op de volgende pagina in. Wat vind je van de reacties? Leg uit: Wie aan het kruis hangt is door 
God vervloekt. Ook de omstanders willen niets van hem weten. 



Door te lezen in de Bijbel weet je van het kruis op Golgotha. Zo sta je zelf eigenlijk ook aan de voet 
van dat kruis. Vul in het lege vak je eigen naam in en schrijf op hoe jij reageert op het kruis van 
Jezus. 

 
D. Er zijn legenden bekend over zondaars die tobben met een zwaar pak op hun rug. Wankelend 

trekken ze verder. Uiteindelijk bezwijken zij aan de voet van een kruis. Daar glijdt het pak vanzelf 
van hun rug en verdwijnt. Ze krijgen nieuwe kracht en bereiken zingend hun doel. 
Wat zou er in dat pak gezeten hebben?  
Kun je voor jezelf dingen op een briefje schrijven die in jouw pak zitten? Hoe leg je ze aan de voet 
van het kruis?  
Laat ieder persoonlijke zonden op een briefje schrijven. Bidt samen om vergeving van je 
persoonlijke zonden en dank Jezus dat hij de straf droeg. Verscheur de briefjes. 

 
E. Variant op de vorige opdracht: teken een groot kruis op een papier. Ieder mag er iets op (laten) 

schrijven waarvoor hij/zij vergeving nodig heeft. Bidt er vervolgens voor, dank dat Jezus aan het 
kruis is gestraft en verscheur daarna het kruis met de zonden. 

 
F. Rechter Pontius Pilatus spreekt officieel uit dat Jezus onschuldig is, Joh. 18:38-19:16. Waar lees je 

dat in dit deel en hoe vaak? Joh. 18:38; 19:4; 19:6. Kun je in eigen woorden vertellen waarom dit 
belangrijk is? Omdat Jezus onschuldig is, hoeft hij niet voor zichzelf te betalen, maar kan hij onze 
straf dragen. 

 
G. Luister naar passiemuziek. (The passion, Adrian Snell; Het Lam dat ons doet 

leven, Dirk Zwart; Matteuspassion, J.S. Bach, enz). Wat spreekt je aan? 
Waarom? Wat vind je van de stijl, de inhoud? Is het bijbelgetrouw, eerbiedig? 

 
Thuis verder werken en/of toetsen 
Opdrachten om uit te kiezen: 
- Stel je voor dat deze catechismusvraag geschreven werd: Wat voor nut heeft het 

lijden en sterven van Jezus voor jou? Welk antwoord zou je daar bij schrijven? Gebruik de tabel van 
het HA formulier erbij. 

- Soms geven mensen elkaar het zgn. pocketkruisje, een kaartje met een klein kruis en een gedicht 
over de betekenis daarvan. Bedenk zelf een andere tekst bij zo'n kruisje. 

 



Bij opdracht C 

Reacties op het kruis 

Bij de kruisiging van Jezus zijn allerlei mensen aanwezig. Ieder reageert op zijn/haar manier. Vul in 
wat ieder zegt/doet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jij weet ook van het kruis op Golgotha. Door te lezen in de Bijbel, sta je zelf eigenlijk ook aan de voet 
van dat kruis. Vul in het lege vak je eigen naam in en schrijf op hoe jij reageert op het kruis van Jezus. 
 
 
  

de vrouwen 

de andere gekruisigden 

Pilatus 

de soldaten 

de farizeeërs 

de omstanders 



Handleiding 5.5 GESTORVEN, BEGRAVEN, NEER-
GEDAALD IN DE HEL 

Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: Mat. 27:45-54 
 
Lesstof 
De dood van Christus 
Christus moest sterven vanwege het plan van God. Zijn dood is de betaling voor onze zonden. Aan 
het kruis sterft hij de 'tijdelijke' dood, de dood van zijn lichaam. De soldaat heeft dat vastgesteld door 
de speer in zijn zijde te steken, zijn aardse, menselijke lichaam is aan het kruis gedood. Omdat 
Christus de volledige straf van God heeft gedragen, is voor ieder die in hem gelooft, de dood niet 
meer een straf op de zonde. 
 
Christus wordt begraven 
Na zijn sterven is Christus begraven. Het graf is een bewijs dat hij echt gestorven is. Het is de laatste 
vernedering voor hem, ook de schande van het graf blijft Christus niet bespaard. Als christenen 
sterven en begraven worden, mogen we geloven dat het graf een doorgang is geworden naar het 
eeuwige leven. 
 
De hel 
God is de bron van al het goede, vol liefde en leven. Het meest erge wat bestaat is, als je in niets 
meer bij God hoort. Geen liefde, geen licht, geen goedheid, niets wat mooi en lieflijk is, enkel straf en 
toorn en volledig verlaten zijn, God wil niets meer met je te maken hebben. Hij laat zich niet meer in 
zijn genade aan je zien, maar enkel in zijn toorn en woede en straf. Dat is de grootste vloek die er 
bestaat, dat is de hel.  
 
Christus neergedaald in de hel 
Tijdens de kruisiging is het drie uur donker geweest. Toen riep Jezus: Mijn God, mijn 
God waarom hebt U mij verlaten? Hij ondergaat dan de vervloeking door God. Hij 
hoort er niet meer bij. Hij ziet de hel over zich heen komen. Als Jezus 'neerdaalt in de 
hel', dan daalt hij dus niet af in een soort put, maar dan ondergaat hij deze vloek. Dat 
is de 'eeuwige dood'.  
Wij kunnen niet beseffen hoe zwaar die helse straf is. Wie in Jezus gelooft hoeft dat 
nooit meer mee te maken, Hij heeft dat voor ons gedaan. 

Wat je wilt bereiken 

- Aan de hand van Mat. 27:45-54 kunnen vertellen over het sterven van Jezus en de tekenen daarbij. 
- Het verschil kennen tussen de dood van Jezus en de dood van andere mensen. 
- Kunnen vertellen wat de hel is en wat de 'neerdaling' van Jezus in de hel is. 
- Kunnen aangeven wat er voor christenen is veranderd aan de dood en het begraven van het 

lichaam. 
- Kunnen aangeven hoe je zelf aankijkt tegen sterven. 
 

 

Handvat voor de leider  

Zingen: Ps. 22:1,3,5, Gz. 16, E&R 97, E&R 98 
Bijbel: Mat. 27:45-61, Mar. 15:33-47, Luc. 23:44-56, Joh. 19:28-42 
Belijdenis: NGB art. 21, HC zd 16 vr/antw 40,41,42,44, DL III/IV art 1,4 
Literatuur: C. Bijl, Wat het geloof verwacht p. 76-84, E. Brink, Het woord vooraf p. 80 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 

hel 



 

Lesindeling 

 
In de woestijn heeft Israël op bevel van God de tabernakel gemaakt. Net als later in de tempel, staat in 
het heilige der heiligen de ark. Het is de aardse 'troon' van de Here God. Boven het verzoendeksel is 
hij aanwezig. Niemand van de mensen mag daar komen, omdat alle mensen schuldig staan voor God 
door hun zonden. Alleen één keer per jaar mag de hogepriester binnen komen om een offer te 
brengen voor zichzelf en voor het volk. Er kan ook niemand binnen komen. Voor het heilige der 
heiligen hangt een dik gordijn, het voorhangsel. In Heb. 9:3-8 staat dit beschreven. De mentor geeft 
deze info of de groep leest het samen in Hebreeën, als voor bereiding op de bijbelstudie. 
 
Bijbelstudie: Mat. 27:45-54 
45 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, 

die drie uur aanhield. 46 Aan het einde daarvan, in het 

negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, 

lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, 

waarom hebt u mij verlaten?’ 47 Toen de omstanders dat 

hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’ 48 

Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een 

spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een 

stok en probeerde hem te laten drinken. 49 De anderen 

zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt 

redden.’ 

50 Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 

51 Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel 

van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de 

rotsen spleten. 52 De graven werden geopend en de lichamen 

van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; 53 na 

Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de 

heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot 

aantal mensen. 54 Toen de centurio en degenen die met hem 

Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er 

gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en 

zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’  

 
- Maak een lijstje van de bijzondere dingen die gebeurden rond het sterven van Jezus. 
- Hoe kun je zien dat God Jezus verlaat? 
- Wat denk je dat Jezus riep in vers 50? Het is volbracht. 
- Hoe kun je zien dat God het offer voor onze zonden, dat Jezus bracht met zijn eigen leven, aanvaard 

heeft? 
- Kun je nu uitleggen wat het betekent, dat het gordijn van boven naar beneden scheurt? Wat 

betekent het voor jou? 
 
Lesondersteuning 
Ervaring: Doe de gordijnen dicht en de lampen uit. Praat er vervolgens in het donker over of je je 
in deze duisternis prettig voelt of niet, voel je je alleen en in de steek gelaten? 
Visueel/ervaring: schuif twee tafels een stukje uit elkaar. Leg op de ene tafel een driehoekje als 
symbool voor God en op de andere een Lego- of Duplo-poppetje als symbool voor de jongere. 
Tussen God en de jongere zit een kloof waarin de jongere (het poppetje) valt als hij naar God wil 
gaan. Neem daarna een papieren kruis en leg dat tussen de twee tafels. Via het kruis kan het 
poppetje (de jongere) wel naar de overkant: naar God. 
 
Opdrachten  
A. Zoek in de les op wat het verschil is tussen het sterven van Jezus en het sterven van andere 

mensen. 
 
B. Bespreek de zeven kruiswoorden van Jezus met de opdracht op de volgende pagina.  
 
C. Jezus is neergedaald in de hel. Welk kruiswoord past daarbij? Kun je met dit kruiswoord uitleggen 

wat het meest erge van de hel is? Leg de leerstof onder het kopje 'de hel' uit. 
 
D. Heb je zelf wel eens een begrafenis meegemaakt? Vertel elkaar hoe het was. Wat vond je 

moeilijk? Wat was er toch mooi? Hoe troosten christenen elkaar? 
Zing samen E&R 326. Wat betekent de prikkel uit het 4e couplet? Lees er 1 Kor. 15:55-57 bij en 
probeer te ontdekken wat het betekent.  
Christenen vergelijken begraven met zaaien. Kun je dat uitleggen? (1 Kor. 15:42-43). 

 
E. Zoek op een duidelijke kalender naar Goede Vrijdag. Teken bij die dag een kruis.  
 
F. Bespreek de cartoon op de volgende pagina of ga in vogelvlucht nog eens de stof van dit blok 

door. 



 
Thuis verder werken en/of toetsen 
Opdrachten om uit te kiezen: 
- Bedenk zelf wat je op een kaart kunt schrijven aan familie van een overledene. Misschien kun je 

hem naar iemand versturen om te troosten? 
- Zoek eens uit (op internet) wat Witte donderdag en Stille zaterdag zijn. 
- Vertel op een creatieve manier wat er op Goede Vrijdag gebeurd is en wat dit betekent. Dit kan door 

het maken van een tekening, een gedicht, een boodschap in sms-taal, een flyer of een 
krantenbericht. 

 

Bij opdracht B 
 
Kruiswoorden 
 
Aan het kruis heeft Jezus zeven keer iets uitgesproken. 
Zoek de 7 kruiswoorden op en vul ze in: 
 
bede  ………………………………………………………………………………….. 
 
gered  ………………………………………………………………………………….. 
 
verzorging ………………………………………………………………………………….. 
 
alleen  ………………………………………………………………………………….. 
 
wens  ………………………………………………………………………………….. 
 
gereed  ………………………………………………………………………………….. 
 
overgave ………………………………………………………………………………….. 
 
 
(Mocht je er niet uitkomen, hier kun je ze vinden: Luc. 23: 34; Luc. 23: 43; Joh. 19: 26; Mat. 27: 46; 
Joh. 19: 28; Joh. 19: 30; Luc. 23: 46). 
Bespreek bij elk kruiswoord wat Jezus daar voor ons geleden heeft, en/of wat hij daar voor ons 
verdiend heeft. 

 
De kruiswoorden (antwoorden) 

 
Luc. 23: 34 Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. 
Luc. 23: 43  ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’  
Joh. 19: 26  ‘Dat is uw zoon,’ // ‘Dat is je moeder.’  
Mat. 27: 46 Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten. 
Joh. 19: 28 Ik heb dorst! 
Joh. 19: 30 Het is volbracht! 
Luc. 23: 46 Vader, in uw handen leg Ik mijn geest. 

 
 



Bij opdracht F 

Cartoon 

Blok 5 is nu afgerond. De naam van dit blok is 'de brug'. Waarom? 
Straks ga je verder met blok 6, 'de oversteek'. Waar zou het over kunnen gaan? 
Praat samen over de cartoon en zet er tekst bij: een passend onderschrift of vijf trefwoorden. 
 

de kloof 



Blok 6 De Oversteek 
 
 
 

Intro blok 6 
 
Blok 6 heeft als titel De oversteek en hoort in de rubriek ‘God en jij, 
jullie relatie’. Na de vernedering breekt nu de staat van de verhoging 
van Christus aan. De grote Overwinnaar regeert. Hij geeft ons de 
vruchten van zijn werk. Met hem worden wij geroepen tot een nieuw 
leven. 
 
Les 1 behandelt de opstanding van de Christus. De dood kan hem 
niet vasthouden. God de Vader wil hem, die zijn werk volbracht 
heeft, verheerlijken. Moderne christenen willen niet meer in de 
opstanding geloven. Het is belangrijk het wel te geloven: we hebben 
een levende Heiland! 
 
Les 2: Christus neemt plaats op de troon. Hij gaat terug naar zijn 
Vader en neemt plaats aan Gods rechterhand. Daar regeert 
Christus. Hemelvaart betekent niet dat Christus niet meer bij ons is. 
Met zijn goddelijke macht is hij steeds bij ons. Hij heeft ons vlees als 
onderpand en wij hebben zijn Geest als tegenpand. 
 
Les 3: Christus komt terug. Deze dag van de Here komt 
onverwacht. Wat vertelt de Bijbel over de wederkomst en het 
oordeel? Ben je er klaar voor? 
 
Les 4 gaat over de vruchten van Christus werk: vergeving van 
zonden, opstanding van het vlees, eeuwig leven. In de les spreek je 
over sterven, begraven worden, je ziel. 
 
Les 5 spreekt over sterven en opstaan met Christus. Wie gelooft, 
wordt verbonden met het lijden en sterven van Christus en ook met 
zijn verhoging. Wat betekent het dat je met Christus sterft en opstaat 
en welk appel gaat daarvan uit? 
 

 

Het ideaal achter de lessen 
De jongere heeft een persoonlijke en levende relatie met God de Drie-enige. De jongere kent de 
verhoging van Christus van opstanding tot wederkomst. Hij kent de vruchten van het werk van 
Christus, vergeving van zonden, opstanding, eeuwig leven. Hij weet, dat hij door het geloof in Christus 
ingelijfd wordt en zo deel krijgt aan zijn werk. 
De jongere gelooft in Christus als zijn opgestane Heiland. Hij verlangt naar Christus’ wederkomst en 
naar het eeuwige leven. Hij weet zich afhankelijk van het verlossingswerk van Christus en is ervan 
overtuigd, dat God ook zijn zonden wil vergeven om Christus’ wil. 
De jongere voelt zich veilig onder de heerschappij van Christus. Hij houdt rekening met de 
wederkomst van Christus en bidt erom. Hij streeft ernaar in zijn eigen leven, het sterven en opstaan 
met Christus gestalte te doen krijgen.  



Handleiding 6.1 CHRISTUS STAAT OP UIT DE DOOD 

Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: 1 Kor. 15:11-19, 1 Kor. 15:3-10  
 
Lesstof 
Christus wordt verhoogd 
Geboren worden was het begin van de vernedering van Jezus. Heel zijn leven ging de vernedering 
door, en bereikte een dieptepunt toen de haat tegen hem zo groot was dat hij aan het kruis gehangen 
werd. Zelfs God zelf heeft hem daar verlaten. Daarover gingen de vorige lessen.  
Het keerpunt komt als Jezus uitroept: Het is volbracht. Na zijn begrafenis gaat Vader hem 

verheerlijken. Christus is de grote Overwinnaar. We zeggen wel dat 'de staat 
van de verhoging' begint.  
 
Christus staat op uit de dood 
De dood is een gevolg van de zonde. Nu Christus voor de zonde betaald 
heeft, heeft hij daarmee ook de dood van kracht beroofd. De dood is geen 
straf meer voor wie gelooft. Christus staat op uit de dood, de dood kan hem 
niet vasthouden. Het is Pasen, het offerlam heeft betaald, de 'uittocht' van 
Gods volk begint, vrij van dood en zondeschuld.  

 
Ongeloof bij de opstanding 
Veel moderne christenen willen niet meer geloven in de opstanding van Christus, het zou een 
bedenksel zijn van de discipelen. Het is ook nauwelijks te geloven dat iemand terugkeert uit de dood. 
Ook de discipelen konden het zelf eerst niet geloven, totdat Jezus zelf hen overtuigde.  
Het is belangrijk te geloven in de opstanding van Jezus: we hebben een levende Heiland! Juist omdat 
hij leeft, kan hij ons redden en voor eeuwig tot Gods kind maken. 
 

Wat je wilt bereiken 

- Kunnen aangeven wat bedoeld wordt met de vernedering en verhoging van Jezus. 
- Kunnen uitleggen waarom de dood geen kracht meer heeft. 
- Weten waarom het belangrijk is te geloven dat Jezus echt is opgestaan met 1 Kor. 15. 
- Aangeven hoe je weet dat Jezus is opgestaan. 
- Kunnen vertellen hoe je zelf getuige van de opstanding kunt zijn. 
 
 

 

Handvat voor de leider  

Zingen: Ps. 2:3,4, Gz. 21, Gz. 22, E&R 99, E&R 303 
Bijbel: Mat. 28:1-15, Mar. 16:1-20, Luc. 23:56-24:53, Joh. 20:1-29, Rom. 1:4, 1 Kor. 15:1-34; Fil. 
2:9-11 

Belijdenis: HC zd 17 vr/antw 45 
Literatuur: C. Bijl, Wat het geloof verwacht p. 85-93, E. Brink, Het woord vooraf p. 81-93 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



Lesindeling 
 
Bijbelstudie: 1 Kor. 15:11-19  
11 Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen 

allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u 

tot geloof gekomen.  

12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij 

uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan 

zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden 

niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als 

Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder 

inhoud en uw geloof zinloos.  

15 Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben 

gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft 

opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan 

kan hij dat niet hebben gedaan. 16 Wanneer de doden niet 

worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17 Maar 

als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u 

nog een gevangene van uw zonden 18 en worden de doden 

die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit 

leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste 

mensen die er zijn. 

 
- Zoek in dit bijbelgedeelte op welke gevolgen het heeft, als je niet gelooft dat Christus is opgestaan. 
- Vind je het zelf belangrijk te geloven dat Jezus echt is opgestaan? 
 
1 Kor. 15:3-10  
3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn 

beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is 

gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en 

op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en 

dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf 

leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan 

vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen 

gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens 

is 

hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 

Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het 

misbaksel dat ik was. 9 Want ik ben de minste van de 

apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods 

gemeente heb vervolgd. 10 Alleen dankzij zijn genade ben ik 

wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking 

gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle 

andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods 

genade. 

 
- Hoe weet je zeker dat Jezus is opgestaan? Maak een lijst van de getuigen die hier genoemd 

worden. 
- Leg uit dat je uiteindelijk geloven moet wat je hoort van anderen of leest in de Bijbel. Je gelooft toch 

je vriend, als hij vertelt wat hij eerder meemaakte? Kun je dan ook aannemen wat de getuigen 
doorgeven?  

 
Lesondersteuning 
Visueel: Bespreek de bekeringsgeschiedenis van Paulus aan de hand van een plaat uit de 
kinderbijbel. Vraag na wat de jongeren er zelf van weten. 
Visueel/ervaring: Laat de jongeren een foto van een begraafplaats of grafsteen meenemen. Vraag ze 
of ze al eens een begrafenis hebben meegemaakt of een graf gezien. Bespreek daarna hoe 
wonderlijk het is als iemand uit een graf weer levend wordt. 
 
 
Opdrachten 
A. De gemeente waar jij woont wil een gedenkplaat maken voor de opstanding van Jezus. Deze zal 

tegen het stadhuis worden geplaatst. Bedenk welke tekst op die gedenkplaat gezet kan worden. Je 
kunt er ook een heel monument van maken, waardoor de groep ook een standbeeld erbij kan 
knutselen of tekenen. 

 
B. Bespreek twee getuigen van de opstanding met de opdracht op de volgende pagina. De eerste is 

Paulus, hij heeft het licht van Jezus uit de hemel zien stralen en zijn stem gehoord. De tweede is 
Tomas, hij zag en hoorde Jezus, heeft zijn wonden aangeraakt en met hem 
gegeten.  
Ben je zelf ook een getuige? Vul daarover de derde kolom in en bespreek hoe je 
doorgeeft of kunt doorgeven dat Jezus leeft! 

 
C. Als Jezus zijn werk volbracht heeft, gaat de Vader hem verheerlijken. Hoe? 

Hoe 'verhogen' wij Jezus? 'Verhogen' is een lastig woord. Denk eens aan iemand 
die in een stadion op de schouders genomen wordt, om hem te eren. 

  
D. Deel een aantal liedbundels uit. Zoek liederen waarin Jezus verhoogd wordt, 

waarin hij eer krijgt. Kies er een paar om samen te zingen. Zo geef je hem eer! 
 



E. In het vorige blok heb je veel geleerd over de vernedering van de Here Jezus. Wat hoort allemaal 
bij de vernedering? Maak er een lijstje van. Zet daarnaast wat bij de verhoging van Jezus hoort. 

 
F. Lees Joh. 11:25. Wanneer zei Jezus dit? Welke betekenis heeft het dat Jezus dit toen zei? 
 
G. Stelling: Het is beter hardop te twijfelen dan in stilte niet te geloven. 
 
Thuis verder werken en/of toetsen 
Opdrachten om uit te kiezen: 
- Maak een affiche over de opstanding. Laat zien dat het om een reële gebeurtenis gaat. 
- Maak een lied of gedicht waarin je Jezus verhoogt, hem eer geeft. 

Bij opdracht B 

Getuigen van de opstanding van Christus 

 

 
 
 

van wie wordt dit 
gezegd? 

Ik leefde de Joodse wetten 
heel wat strikter na dan velen 
van mijn generatie en zette 
mij vol overgave in voor de 
tradities van ons 
voorgeslacht, Gal. 1:14 

stemt in met de 
terechtstelling 
Hand. 8:1 

Hoe weet hij zeker dat Christus is opgestaan? 

Hoe heeft hij daar in zijn leven van getuigd? 

 wie zegt dit? 

' ‘Wij weten niet eens waar u 
naartoe gaat, Heer, hoe 
zouden we dan de weg 
daarheen kunnen weten?’ 
Joh. 14:5 

eerst zien, dan 
geloven 

Hoe weet hij zeker dat Christus is opgestaan? 

Hoe heeft hij daar in zijn leven van getuigd? 
Joh. 20:28, Hand. 1:13 

‘Want ik ben de minste van 
de apostelen’, 1 Kor 5:9 

'Laten ook wij maar gaan om 
met hem te sterven',  
Joh. 11:16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

je naam: 

wie vertelde je uit de Bijbel: 

doopdatum: 

Hoe weet jij zeker dat Christus is opgestaan? 

Hoe kun je daar van getuigen in je leven? 

een mooi bijbelverhaal: 



Handleiding 6.2 CHRISTUS NEEMT PLAATS OP DE 
TROON 

Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: Ps. 47, Ef. 1:20-22 
 
Lesstof 
Christus gaat terug naar zijn Vader 
God de Vader heeft zijn Zoon naar de aarde gezonden, om ieder die 
in hem gelooft het leven te geven. Jezus heeft zijn taak volbracht. 
Als bewijs daarvan keert hij terug. De hemelvaart is de triomftocht 
van Christus. Als overwinnaar gaat hij de hemel binnen. 
 
Christus neemt plaats aan Gods rechterhand 
Christus wordt na zijn overwinning door zijn Vader met koninklijke macht gekroond. Hij mag naast zijn 
Vader op de troon zitten. Met hem heerst hij nu over hemel en aarde.  
 

Christus regeert 
Vanuit de hemel regeert Christus over de wereld en bouwt hij aan zijn kerk. Hij 
beschermt tegen de aanvallen van de duivel en houdt zijn kerk in leven met 
zijn Geest en Woord en door tal van gaven. Hij bidt voor ons tot de Vader 
opdat hij ons niet oordeelt als zondaars, maar als mensen die door het bloed 
van Jezus gereinigd zijn. 
 
Hij is bij ons voor altijd 
De hemelvaart betekent niet, dat Christus niet meer bij ons is. Als mens is hij 
in de hemel en niet meer op aarde, maar met zijn goddelijke macht is hij 
steeds bij ons. Hij is met ons en wij zijn met hem verbonden. Zoals hij in zijn 
menselijk lichaam bij de Vader mag zijn, zo zullen wij eens bij de Vader mogen 
komen. Zijn lichaam is een onderpand voor ons. Tegelijk geeft hij zijn Geest 
aan ons als een tegenpand. Zijn Geest helpt ons om Christus te zoeken, die 
boven in de hemel is. 
 

Wat je wilt bereiken 

- Kunnen uitleggen dat de hemelvaart voor Christus een triomftocht is met Psalm 47. 
- Voorbeelden kunnen geven van de regering van Christus.  
- Kunnen uitleggen dat Jezus lichaam in de hemel is en hij toch niet afwezig is.  
- De begrippen onderpand en tegenpand kunnen toepassen rond de hemelvaart met HC 18, v/a 49. 
- Kunnen vertellen welke waarde het voor je heeft dat Jezus in de hemel is. 
 

 

Handvat voor de leider  

Zingen: Ps. 47, Gz. 23, Gz. 24 
Bijbel: Mat. 28:16-20, Mar. 16:19-20, Luc. 24:50-53, Joh. 14:1-3, Hand. 1:1-11, Ef. 4:1-16 
Belijdenis: HC zd 18 vr/antw 46,47,48,49, HC zd 19 vr/antw 50,51 
Literatuur: C. Bijl, Wat het geloof verwacht p. 94-109, E. Brink, Het woord vooraf p. 82 
 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



Lesindeling 

 
Bijbelstudie: Psalm 47 
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.  

2 Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang:  

3 geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde.  

 

4 Volken dwong hij voor ons op de knieën, naties legde hij aan onze voeten.  

5 Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft. sela  

 

6 Onder gejuich steeg God omhoog, de HEER steeg op bij hoorngeschal.  

7 Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied:  

8 God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied.  

 

9 God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon.  

10 De vorsten van de volken zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God.  

Zijn schildwachten zijn ze op aarde. Hoog is hij verheven.  

 
De hemelvaart is de triomftocht van Jezus. Hij viert zijn overwinning. Waarover? Onderstreep in Ps. 47 
welke woorden bij triomf horen. Welk vers wijst vooruit naar de hemelvaart? Stel je ook eens de 
toejuiching van bijvoorbeeld een sportman voor. 
 
Ef. 1:20-22 
 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem 

opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf 

aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en 

heersers, alle machten en krachten en elke naam die 

genoemd  

wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de 

toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en 

hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn 

lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. 

 
Waarover heerst Christus?  
Kijk nog eens terug naar Ps. 47:1. Welke oproep lees je daar? Voor wie geldt dit? En wanneer? 
 
Lesondersteuning 
Visueel: Zorg voor platen over het verhaal van de intocht in Jeruzalem. 
Ervaring: Neem wat muziekinstrumenten mee en gebruik die om muziek te maken, zing erbij en klap 
in je handen (zoals in Psalm 47 staat beschreven). 
Ervaring: Toon een foto van de koningin. Jezus is net zo reëel koning als koningin Beatrix onze 
koningin is. Ga na wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen onze aardse en hemelse 
koning(in). Waarom lijkt Beatrix ‘echter’? 
Beiden hebben we misschien nooit in het echt gezien, maar toch zijn ze er echt. We weten wat ze 
(voor ons) doen. Beatrix is tijdelijk koningin, Jezus is het voor altijd. Jezus gaf zijn leven voor ons en 
zijn macht reikt oneindig veel verder dan die van aardse koningen.  
 
Opdrachten 
A. Maak briefjes met daarop onderstaande symbolen. Leg de symbolen op tafel en 

lees een van de zinnetjes voor die erbij horen. Laat de jongere het juiste symbool 
er bij kiezen. 
Of: leg de symbolen omgekeerd op tafel. Laat de jongere er één omdraaien en 
vertellen wat dit symbool met de hemelvaart te maken heeft. 
Symbolen: 
kroon (Jezus is onze koning) 
kerk (koning Jezus brengt zijn kinderen bij elkaar) 
zwaard (Jezus beschermt ons tegen de duivel) 
biddende handen (Jezus bidt in de hemel voor ons/wij bidden tot koning Jezus) 
wolkenlucht (Jezus woont nu in de hemel) 
hartje (Jezus houdt van jou/ik hou van Jezus) 

 
B. Christus is Koning van hemel en aarde. Alle mensen zouden hem zo moeten eren. Doet ieder dat? 

Vind je dat dat wel zou moeten? Waarom? 
 



C. Het volk van God looft hem en looft de Zoon om zijn koningsmacht. Dat gebeurt heel de 
geschiedenis door. Maak een tijdbalk als hieronder aangegeven. Knip en plak eerst de zinnen in de 
goede volgorde. Schrijf daarna bij elke periode volken of (groepen van) mensen die God loofden.  
Zing samen E&R 124. Wat zegt dit lied over de lof aan God? Maak het beeld uit dit lied concreet en 
vraag je samen af of je er zelf ook een rol in speelt. 

 
D. Bespreek de betekenis van de hemelvaart van Jezus met de opdracht 'onderpand' op de volgende 

pagina en gebruik daarbij HC 18 vr/antw 49. Tip: Je kunt hem ieder voor zich invullen, maar ook 
extra groot en in tweeën knippen om het nog concreter te maken. Verdeel dan je groep in tweeën 
en leg je eigen deel uit. 

 
E. Jezus is niet ineens vertrokken naar de hemel, zonder dat de discipelen ergens van wisten. Zoek in 

Joh. 14 en 16 op wat Jezus vooraf vertelde over zijn hemelvaart en de situatie daarna. 
 
F. Jezus is in de hemel om voor ons te pleiten. Wat moet hij voor jou bepleiten? 
 
Thuis verder werken en/of toetsen 
Opdrachten om uit te kiezen: 
- Vraag aan je ouders wat het voor ze betekent dat Jezus naar de hemel is gegaan, of interview 

een paar gemeenteleden hierover. 
- Ontwerp een gedenkplaat voor de hemelvaart. Welke inscriptie zet je erop? 

 

Bij opdracht C 

Tijdbalk 

Maak een tijdlijn als hieronder en zet daarboven de zinnen op de goede volgorde:  
Paulus reist rond door Klein-Azie  
Abraham woont met zijn gezin in Kanaan  
Adam krijgt zijn zoon Enos 
De tempel wordt gebouwd 
De Heilige Geest wordt uitgestort 
Jozua brengt volk in beloofde land 
Noach komt uit de ark 
Ballingen uit Babel herbouwen tempel 
Het evangelie komt in de lage landen  
 

 
 
 

Schrijf bij elke periode volken of groepen van mensen eronder, die God loofden als hun Koning. 
Ook 'nu' loven mensen hun Koning in de hemel. Schrijf namen van landen op waar christenen wonen. 
Zet bij Nederland ook namen van mensen uit je omgeving. Past jouw naam hier ook? 
Wat zou je onder 'wederkomst' zetten? 
Wat kun je zeggen over de omvang van Gods volk door de geschiedenis heen?  
 
 
 

nu schepping wederkomst 



Bij opdracht D 

Onderpand 

Rond de hemelvaart van Christus lees je in de catechismus over 'pand', en 'onderpand'. In het 
woordenboek worden deze termen uitgelegd: 
 

on'derpand o –en waarborg, zekerheidsstelling: iem. geld lenen op -; een huis als -; -

geven; (fig) mijn hand als – van trouw; 

pand o –en 1 iets dat strekt tot zekerheid v.e. verbintenis; waarborg, onderpand, (jur.) 

zakelijk zekerheidsrecht op roerend goed: iem. iets tot – geven. (…) 3 bewijsstuk: zie 

uw vaders ring tot – der waarheid; 

(uit Koenen, woordenboek nederlandse taal, 1977) 

 
Voorbeelden van een pand, een onderpand of tegenpand zijn: CD-bon, trouwring, tegoedbon, een 
afgelegde eed, garantiecertificaat.  
Leg bij elk uit wat je krijgt en welke zekerheid je hebt. 
 
Als teken van verbondenheid en bewijs dat je bij elkaar hoort, geven vrienden elkaar wel een hartje 
wat uit twee delen bestaat. Beide dragen elk een half hartje aan een ketting. Eigenlijk is dat ook een 
soort onderpand. Lees samen HC 18, vr/antw 49, en schrijf op elke helft van het hart een antwoord op 
deze vragen: 
1. wat is het pand?  
2. wat betekent het pand dat je krijgt, waar is het een waarborg voor? 

 
 
 
Waar is ons onderpand nu? 
Waar is het tegenpand nu? 
Merk je wel eens dat je een pand kreeg? Hoe? Doe je er wat mee? Wat? 
Lees nu Joh. 17:24.  

het onderpand 
………………….. 

dit betekent het onderpand 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

het tegenpand 
…………….. 

dit betekent het tegenpand 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 



Handleiding 6.3 CHRISTUS KOMT WEER 

Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: Mat. 24:32-51 
 
Lesstof 
De dag van de Here 
Op een dag die niemand van tevoren kan bepalen, komt de dag van de 
Here. Heel de Bijbel spreekt vaak over de grote verrassing van die dag. 
Een dag van vreugde, verlossing en recht voor gelovigen, een dag vol 
angst en oordeel voor wie met God niet rekende. 
 
De wederkomst 
De Bijbel vertelt ons over de wederkomst van Jezus. Hij komt terug op de wolken van de hemel, op 
dezelfde manier als de discipelen hem naar de hemel hebben zien gaan. Er zal bazuingeklank zijn en 
luid geroep van een aartsengel. Hij komt vergezeld door duizenden engelen. Wereldwijd zal zijn komst 
zichtbaar zijn. Wie in Christus gestorven waren, zullen opstaan en de gelovigen, die nog leven, zullen 
in een oogwenk veranderd worden. Samen gaan zij de Heer tegemoet in de lucht.  
 
Het oordeel 
Als Christus komt, zullen alle mensen voor zijn rechterstoel moeten verschijnen. Wie gelooft mag er 
op vertrouwen, dat Christus om hem veroordeeld is. Hij mag vrijspraak verwachten omdat Jezus zelf 
zijn straf heeft gedragen. Onze Rechter is onze Redder! (zie ook les 3.5). Wie niet gelooft in Jezus, 
blijft schuldig staan voor God. Hij zal de eeuwige straf van God moeten dragen.  
 
Ben je er klaar voor? 
De Here roept herhaaldelijk op tot waakzaamheid. Hij komt als een dief in de nacht, op een tijdstip dat 
niemand het verwacht. De mensen zullen bezig zijn met hun gewone zaken, en dan zal als een 
bliksemflits die langs de hemel schiet de Zoon er zijn. Houd je rekening met zijn komst? 
 
 

Wat je wilt bereiken 

- Weten wat de Bijbel vertelt over de 
wederkomst van Jezus. 

- Met Mat. 24 kunnen uitleggen hoe je de wederkomst mag verwachten. 
- Kunnen uitleggen wat de dag van de Here betekent voor hem, voor gelovigen en voor ongelovigen. 
- Kunnen aangeven hoe je in je eigen leven rekening kunt houden met de komst van Jezus. 
- Je eigen leven kunnen leggen naast wat je weet over het oordeel. 
 

Handvat voor de leider  

Zingen: Ps. 42:1,7, Ps. 46, E&R 112, E&R 113 
Bijbel: Mat. 24, Mat. 25, Hand. 1:11, 1 Tess. 4:13-18, 2 Tess. 1:7-10, 2 Petr. 3, Op. 20:11-15 
Belijdenis: NGB art 37, HC zd 19 vr/antw 52 
Literatuur: C. Bijl, Leren geloven p. 225-232, C. Bijl, Wat het geloof verwacht p. 109-112, E. Brink, 
Het woord vooraf p. 81-93, J. Wesseling , Uitzien naar Jezus (scala-reeks) 
 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



Lesindeling 
 
Bijbelstudie: Mat. 24:32-51 
32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken 

uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht 

is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, 

dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal 

zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen 

gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 

woorden zullen nooit verdwijnen.  

36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen 

aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen 

de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, 

zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals 

men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met 

eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de 

dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet 

wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen 

wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 

40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie 

de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 

41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal 

de ene worden 

 meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus 

waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer 

komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in 

welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij 

wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten 

inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de 

Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet 

verwacht.  

45 Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer 

heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te 

eten te geven? 46 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is 

wanneer zijn heer komt. 47 Ik verzeker jullie: hij zal hem 

aanstellen over alles wat hij bezit. 48 Slecht is echter de 

dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog 

weg, 49 en die zijn mededienaren begint te slaan en het met 

dronkaards op een slempen zet. 50 Dan zal de heer van die 

dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op 

een tijdstip dat hij niet kent, 51 en hij zal hem straffen met 

zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten 

ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden. 

 
In dit bijbeldeel staan de voorbeelden uit het kader hiernaast. Schrijf ze over 
en zet er achter wat je van hen leert. Wat leert het voorbeeld over de 
verwachting van de wederkomst? Achter welke 'les' zou je voor jezelf een 
uitroepteken zetten? Waarom?  
(Evt. de onderwerpen verdelen.) 
 
Lesondersteuning 
Visueel: Neem een filmpje of krantje of foto’s mee van mensen die bezig zijn 
met allerlei verschillende dingen. Of gebruik de aankondiging van een 

sportwedstrijd. Wat doen deze mensen, wat gaat er gebeuren bij die wedstrijd? Stel je voor dat ineens 
Jezus er weer is, terwijl zij dit aan het doen zijn. 
Auditief: Laat muziek horen en zet deze plotseling stop. Als Jezus terug komt zal alles worden 
onderbroken. 
Ervaring: Neem een toilettas mee. Je bent op reis naar Gods rijk en gaat samen bekijken wat 
belangrijk is om mee te nemen. Stop in de toilettas briefjes met ‘bijbellezen’, ‘bidden’, ‘zingen’, ‘je aan 
Gods wet houden’ enz. 
  
Opdrachten 
A. Speel de volgende situatie na. Eén persoon is bezig het trottoir te betegelen. Een ander laat zijn 

hond uit. Jij gaat naar ze toe en vraagt ze: houd je er rekening mee dat Jezus elk moment kan 
terugkomen? Moet je dus maar stoppen met betegelen? (2 Tess. 3:10-13) 

 
B. Schrijf midden op een papier 'de wederkomst'. Schrijf of teken er omheen wat je er samen over 

weet. Lees de les en vul aan als er dingen ontbreken. Lees nu 1 Tess. 4:16-17. Kun je nog verder 
aanvullen? 

 
C. De wederkomst van Christus is een complete omwenteling. Dit heeft gevolgen voor God zelf, voor 

de gelovigen en de ongelovigen. Bespreek dat met de tabel op de volgende pagina. De bijbel 
vertelt duidelijk hoe het afloopt met gelovigen en ongelovigen. De wederkomst is ook het einde van 
het geduld van God, en van alle opstand en onheiligheid, de grove belediging en minachting van 
hem. Heel de aarde wordt vol van zijn lof. Ieder zal hem eren en zijn grote liefde leren kennen.  
De straf voor de ongelovigen kan verdrietig maken. Bespreek dan nog eens hoe verdrietig God zal 
zijn dat alle liefde en redding die hij wil geven niet aangenomen wordt, en bidt om bekering van 
ongelovigen. 

 
D. Verdeel onderling de liederen: Gz. 22:5,6,7, Gz. 23:6, Gz. 25, Gz. 31. Zoek uit wat er 

staat over de wederkomst. Ken je nog meer liederen? Bespreek het samen en kies een 
aantal om te zingen. 

Wat leer je van: 
 de vijgeboom 
 mensen uit de dagen       
van Noach 
 de twee in het veld 
 de twee maalsters 
 de heer van het huis 
 de trouwe slaaf 
 de slechte slaaf 



E. Bespreek: Zie jij uit naar de dag van de Here? Waarom wel/niet? Wat zegt de Bijbel? 
 
Thuis verder werken en/of toetsen 
Opdrachten om uit te kiezen: 
- Maak een kort opstel over het onderwerp: Wat zou ik doen als Jezus morgen terugkomt? (Wat moet 

je nog in orde maken? Hoe bereid je je goed voor?) 
- Maak een gebed waarin je vraagt om volharding van christenen in het geloof en om bekering van 

ongelovigen. 

 

Bij opdracht C 

De wederkomst 

 
Als Jezus weerkomt gaat alles veranderen. Vul in wat er verandert voor de gelovigen en de 
ongelovigen. 
 
 

 
 
 

 
de gelovigen 

 
de ongelovigen 

waar zullen ze op dat moment 
zijn? 

  

waar gaan zij heen? 
 

  

wat verdwijnt er voor hen? 
 

  

wat begint er voor hen? 
 

  

vertel kort iets over hun situatie  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
De wederkomst is ook voor de Here God zelf een verandering. 
Waar komt voor hem een einde aan? 
Wat begint voor hem? 



 
 
 
Soms lijkt de weg lang en moeilijk………….. 
 

  
 



Handleiding 6.4 VERGEVING, OPSTANDING,  
EEUWIG LEVEN 

Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: 1 Kor. 15:42-50, 35-38  
 
Lesstof 
De vruchten van Christus’ werk 
Christus heeft zijn werk volbracht, Hij heeft voor de zonde betaald en de 
dood overwonnen. Als Koning heerst hij vanuit de hemel. Door zijn werk 
verdient hij vergeving, opstanding uit de dood en eeuwig leven. Dat kan hij 
nu uitdelen aan ieder die in hem gelooft, door zijn Woord en Geest. Daar 
spreken de laatste artikelen uit de Apostolische geloofsbelijdenis over. 
 
Vergeving van zonden 
God wil ons al onze zonden vergeven, om het offer dat Christus gebracht heeft. Christus heeft voldaan 
aan Gods eis van volmaaktheid en gehoorzaamheid, en hij heeft de straf volledig betaald. Daarom 
kan God in zijn naam vergeven, zie les 4.3. Wij zeggen ook wel: Christus geeft verzoening door 
voldoening. 
 
Opstanding van het vlees 
De opstanding van Christus is een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid, zie les 6.2. 
Wanneer een christen sterft gaat zijn ziel naar de hemel, zijn lichaam wordt in het graf begraven. Als 
Jezus weer komt worden de doden opgewekt. Bij die opstanding krijgt iedere gelovige een verheerlijkt 
lichaam. Lichaam en ziel zijn dan weer een eenheid, volmaakt en zonder zonde en gebrek, om voor 
altijd met God te zijn.  
 
Eeuwig leven 
Voor wie gelooft, begint het eeuwige leven vandaag al. Kenmerkend voor het eeuwige leven is het 
voor altijd bij God zijn, in volmaakte harmonie. Zijn vriendelijk aangezicht elke dag mogen zien over je 
leven, terwijl zijn Geest in je hart wil wonen. Dát leven met God begint nu al. De volledige verlossing 
van zonde en dood is straks, als we bij God mogen zijn in de hemel. 

Wat je wilt bereiken 

- Weten wat Christus voor je verdiend heeft. 
- Kunnen uitleggen wat verzoening door voldoening betekent. 
- Kunnen vertellen hoe het met een christen gaat als hij sterft. 
- Met 1 Kor. 15 het beeld van zaaien voor het begraven kunnen uitleggen. 
- Weten wat eeuwig leven inhoudt en hoe dat nu al begint. 
- In je eigen leven vruchten van het werk van Christus kunnen aanwijzen. 
- Kennen Joh. 17:3. 
 

Handvat voor de leider  

Zingen: Ps 86:1,2,5, E&R 99, E&R 100 
Bijbel: Joh. 3:16, Joh. 17:3, 1 Kor. 15:35-58, Op. 21 en 22 
Belijdenis: HC zd 21 vr/antw 56, HC zd 22 vr/antw 57,58 
Literatuur: C. Bijl, Wat het geloof verwacht p. 129-130, 131-139, E. Brink, Het woord vooraf 
p. 197-200, R. Timmerman, Eeuwig leven

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 

 
ik geloof 

 
…vergeving van de 

zonden 
 

…opstanding van het 
vlees 

 
…en een eeuwig leven 



 

Lesindeling 

 
Opdracht (tegelijk intro van de bijbelstudie): 
Bespreek wat verzoening door voldoening betekent met de opdracht op de volgende pagina. 
Eventueel kun je de beschuldiging, vonnis e.d. op losse kaartjes zetten. 
 
Bijbelstudie: 1 Kor. 15:42-50 (GNB) 
42 Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in 

vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke 

vorm opgewekt, 43 wat onaanzienlijk en zwak is wanneer 

het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. 

44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk 

lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er 

ook een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: 

‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ 

Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 

Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas 

daarna komt 

het geestelijke. 47 De eerste mens kwam uit de aarde voort 

en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. 48 Ieder 

stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als 

de tweede. 49 Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke 

mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse 

mens hebben.  

50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en 

bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van 

God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de 

onvergankelijkheid. 

 
- Maak twee kolommen en zet daarboven de vonnissen uit de vorige opdracht. Zoek nu alle 

tegenstellingen uit dit bijbelgedeelte en zet die in de kolommen.  
- Zoek op waar begraven mee vergeleken wordt. Kun je dat uitleggen? Gebruik daarbij vs 35-38: 
 

35 Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ 36 

Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. 37 En wat u zaait heeft nog niet de 

vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. 38 God geeft daaraan de 

vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm.  

 
Lesondersteuning 
Visueel: Laat een zaadje zien en een bloem en bespreek dat die bloem uit zo’n 
zaadje is gegroeid. 
Ervaring opstanding: Strooi tuinkers op natte watten en kijk de volgende keer wat 
ermee is gebeurd. 
Ervaring vergeving: Neem een shirt of servet of zakdoek mee die is besmeurd met 
modder. Haal dit door een emmer met sop en bekijk hoe het schoon wordt. 
Ervaring eeuwig: Laat de jongere op één been gaan staan zolang als hij dat kan volhouden, of een 
toon zingen. De tijd dat je zoiets kunt volhouden lijkt misschien heel lang, maar is nog maar een 
kwestie van minuten. Wat moet de eeuwigheid dan lang zijn! 
 
Opdrachten 
A. Neem drie doosjes en zet daarop: ‘vergeving’, ‘opstanding’ en ‘eeuwig leven’ (de vruchten van het 

werk van Christus, zie leerdoel). Maak papiertjes met de volgende trefwoorden: zonde – graf – 
scheldwoord – nieuw lichaam – kerkhof – klok – sterfdatum – gebed – boete – offer – straf – hemel 
– engelenzang – schoon wassen – ziekte – kruis. Laat de jongeren elk trefwoord in het juiste 
doosje stoppen. Neem ook wat lege papiertjes, waarop nog extra trefwoorden kunnen worden 
geschreven. Pak daarna de doosjes in in pakpapier: het zijn cadeaus die je van Christus krijgt. 

 
B. Maak samen een schema over sterven en opstaan. Geef aan waar lichaam en ziel zijn: nu, na het 

sterven en bij de terugkeer van Christus. Zet daarbij de woorden zondig, gereinigd, vernieuwd, 
gescheiden, verenigd, verheerlijkt. 

 
C. De dood van Christus voor ons heeft veel gevolgen. We zeggen wel: 'brengt veel vrucht voort'. 

Bedenk eerst zelf welke vruchten het werk van Christus heeft. Zoek ze ook op in de les. Lees HC 
zd 23, v/a 60. Wat staat daar als vrucht van Christus werk genoemd? Kun je die termen uitleggen? 

 
D. Lees Joh. 17:3. Wat is eeuwig leven? Wanneer begint het? Kun je daar voorbeelden van geven? 

Ervaar je het zelf ook? Hoe?   
 
 



E. Kun je in de bijbel mensen aanwijzen bij wie je kunt zien dat hun leven met God al begonnen was? 
Waaraan zie je dat? 

 
Thuis verder werken en/of toetsen 
Leren: Joh. 17:3 
 
Opdracht: Kies een van deze catechismusvragen: HC 21 v/a 56 of HC 22 v/a 57,58. Vertel de 
inhoud in eigen woorden. Doe dat in de vorm van een artikel voor een jeugdpagina van het 
kerkblad of een evangelisatiefolder.  
 

 
Verzoening door voldoening 
God had de mens goed geschapen. De mens mocht met God leven in het paradijs. Na de zondeval is 
alles anders geworden. Dit is de uitspraak: 
 

Beschuldiging: 
* - de mens doet zonden, hij houdt zich niet aan Gods wetten 
* - het hart van de mens is zondig, hij is onrein 
* - hij is ongehoorzaam en laat na God en zijn naaste lief te hebben, hij is onheilig 

 

Vonnis: 
O - de mens moet sterven 

 
 
Klopt deze beschuldiging voor jou? Hoe kun je daar wat aan doen? 
Christus gaat in onze plaats staan. Voor hem geldt deze beschuldiging niet!! Waarom niet? Ga alle 
drie punten langs. 
Wanneer werd het vonnis van Christus uitgesproken? Hoe werd het voltrokken? 
Zet in het vakje een V , en schrijf er "voldaan!" onder. 
 
 

 
 
 
Voor wie in Christus gelooft geldt een nieuwe uitspraak: 
 

Uitspraak:  
Voor de gelovige in Christus rekent God: 
* - je daden zijn goed, eerlijk, oprecht, liefdevol 
* - je hart is vol liefde voor God en de mensen, je aard is rein 
* - je houdt Gods geboden en bent uit op het goede voor een ander 

 
Vonnis: 
O - vrijspraak, het is volledig in orde tussen God en jou, je krijgt het leven 

 
Zet weer een V in het vakje. Wat zou je er bij willen zetten? Gebruik bijvoorbeeld de woorden wonder 
of genade of 'dankzij'.  
 
Klopt de uitspraak voor jou? Waarom? 
Lees de bemoediging uit het avondmaalsformulier, pag. 523 uit het kerkboek. (het deel na de lijst van 
zondaren). 
Kun je nu uitleggen wat 'verzoening door voldoening' betekent? 



 
 
  
 

 

In het kruis zal ik eeuwig roemen 

en geen wet zal mij verdoemen 

Christus droeg de vloek voor mij. 

Christus is voor mij gestorven, 

heeft genade voor mij verworven, 

ik ben van dood en zonde vrij! 
 



Handleiding 6.5 MET CHRISTUS STERVEN EN  
OPSTAAN 

Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: Rom. 6:2b-14 
 
Lesstof 
In Christus zijn 
Het werk van Christus is plaatsvervangend, zie les 5.4. Wie deel wil krijgen aan het werk van Christus, 
moet door het één geloof zijn met hem, HC zd 7 vr/antw 20. Wie gelooft in Christus mag zichzelf één 
met hem rekenen, wordt bij hem ingelijfd. Zijn leven wordt verbonden met het lijden en sterven van 
Christus en ook met zijn verhoging. 
 
Met Christus sterven 
Onze oude mens, de macht van de zonde in ons, wordt met Christus gekruisigd. Als Christus aan het 
kruis hangt, rekent God dat wij daar hangen en zijn straf ondergaan. Christus deed volmaakt 
gehoorzaam alles wat God vroeg. God rekent alsof wij zo volmaakt zijn wil gedaan hebben. Met 
Christus zijn we dood voor de zonde. Daar gaat ook een appèl van uit: Als je in Christus dood bent 
voor de zonde, laat de zonde dan ook niet meer de 
baas zijn in je leven, HC zd 16 vr/antw 43. 
 
Met Christus opstaan 
Met Christus sterven, maar ook met Christus opgewekt worden tot een nieuw leven. God rekent ons in 
en met Christus opgestaan tot een nieuw leven. Een leven waarbij het goed zit tussen God en mens, 
waarin je vreugde hebt in zijn wil, waarin de liefde voor God en de naaste heerst. Ook hier gaat een 
appel van uit: leef nu als een nieuw mens! HC zd 17 vr/antw 45, leef uit de liefde voor God en de 
naaste.  

Wat je wilt bereiken 

-  Kunnen uitleggen wat met Christus sterven en opstaan betekent. 
-  Met Rom. 6 kunnen uitleggen dat je door je doop met Christus verbonden bent. 
-  Voor je eigen leven kunnen uitleggen wat in Christus sterven en opstaan betekent. 
-  Voorbeelden kunnen geven uit de bijbelse geschiedenis van mensen die in Christus hebben geleefd. 
-  Weten welk appel uitgaat van het sterven en opstaan in Christus en dat met voorbeelden concreet 

kunnen maken. 
 

 

Handvat voor de leider  

Zingen: Ps. 62, Ps. 73:9,10, Gz.22, E&R 151 
Bijbel: Rom. 6, Gal. 2:20, Gal. 5:24, Ef. 4:20-24, Kol. 3:1-17 
Belijdenis: HC zd 7 vr/antw 20, HC zd 16 vr/antw 43, HC zd 17 vr/antw 45 
Literatuur: C. Bijl, Wat het geloof verwacht p. 80-82,92  

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 

sterven opstaan 



Lesindeling 
 
Bijbelstudie: Rom. 6:2b-14 
2b Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in 

zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn 

in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door 

de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus 

door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een 

nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen 

wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons 

oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde 

moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer 

slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij 

van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, 

geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we 

weten dat hij,  

die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft 

geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een einde 

te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, 

leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor 

de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat 

de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef 

niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst 

van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel 

uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit 

de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een 

werktuig voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet langer 

over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft 

onder de genade. 
 
Met wie verenigt de doop ons? (vs 3) 
Welk gevolg heeft dat? (vs 4,5) 
Waarom zijn wij geen slaaf meer van zonde? (vs 6,7) 
Waarom heeft de dood geen macht meer over ons? (vs 8,9) Zie ook het onderpand in de hemel, les 6.2 
Met wie heeft Christus afgerekend? (vs 10) 
Voor wie leeft Christus? (vs 10) 
Hoe moet je je zelf zien? (vs 11) 
Welk gevolgen heeft dat? (vs 12-14) 

Ben jij met Christus gestorven en opgestaan? Hoe gaat dat? Wat heeft je doop daar mee te maken? 
Lees na beantwoording van de vragen nog een keer het bijbeldeel. Snap je nu beter wat er staat? 
 
Lesondersteuning 
Ervaring: Neem handboeien of een touw mee en bind daarmee de polsen van een jongere vast. Hij is 
slaaf van de zonde. Maak de jongere los: hij is nu bevrijd van de zonde. Wat zou hij doen? Leven voor 
Jezus, zijn bevrijder, of de handboeien/het touw weer omdoen en verder leven als slaaf? 
Ervaring: Neem een plastic popje/Duplo poppetje mee. Maak ‘m vies met zand en dompel ‘m onder in 
een bak water. Het popje komt er schoon uit. Zo reinigde Jezus ons door de doop: we zijn nu andere 
mensen geworden. Ga je het popje nu weer in het zand gooien? 
  
Opdrachten   
A. Als iemand je redt uit een lift die al een halve dag vast zat tussen 

twee verdiepingen, ben je je redder vast heel dankbaar! Je stuurt 
hem of haar misschien een kaart om te bedanken, of je wilt wel 
bloemen kopen. Stuur zo’n kaart om Jezus te bedanken voor wat hij 
voor je deed en schrijf of teken er ook op wat je wel wilt doen om 
Jezus te bedanken. Bedenk als groep een concreet punt voor de 
komende week en check volgende keer of het ook is gedaan. 

 
B. In de les wordt het opstaan met Christus een metamorfose 

genoemd en vergeleken met een rups en vlinder. Teken een vlinder en beschrijf daarop je nieuwe 
leven. Maak 'ik' zinnen en gebruik woorden als: bidden, vergeven, genade, vertrouwen, eerlijk, 

liefde, dank, trouw, bijbel, eerbied. 
Eventueel kun je op een rups ook het oude leven opschrijven. 
 
 

 
C. Er is één offer van verzoening en daarom komen er veel offers van dank. Leg dat uit met HC zd 16 

v/a 43. Gebruik het schema van de volgende pagina. Hoe ziet jouw offer eruit?  
 
D. In de bijbel, de kerkgeschiedenis en ook nu zijn voorbeelden van leven en sterven met Christus, of 

in vertrouwen op de beloofde verlossing. Mensen bij wie het oude zondige leven minder werd, en 
die voor God gingen leven, zoals Abram, Mozes, Jona, de broers van Jozef, Paulus, Petrus, 
Tomas, Augustinus, Luther, een ex-verslaafde, een bekeerde moslim. Verdeel de namen en kijk 
wat bij hun oude leven hoorde en wat bij hun nieuwe leven. Ken je zelf andere voorbeelden of 
mensen die tot geloof zijn gekomen? 



 
E. Bespreek Rom. 6:22,23. Wat betekent het? Maak het concreet voor je eigen leven. 
 
F. Bij oud en nieuw horen voornemens. Wat wil je nalaten uit je oude leven en wat past bij je nieuwe 

leven? 
 
Thuis verder werken en/of toetsen 
Opdrachten om uit te kiezen:  
-  Maak een lijstje waar de lessen van dit blok over gingen. Schrijf daar achter wat je er van leerde of 

wat je erg aansprak. Omcirkel de mooiste les. 
-  Verdeel de adressen van je groep zodat je ieder een nieuwjaarskaart stuurt en krijgt. Schrijf daarop 

een wens over het sterven van je oude leven en het opstaan tot nieuw leven in Christus. 

 

 

 



Bij opdracht C 

Van één offer naar veel dankoffers 

 
Er is één offer van verzoening en daarom komen er veel offers van dank. Leg dat uit met HC zd 16 v/a 
43. Vul in wat voor dankoffers je kunt brengen. Hoe ziet jouw offer eruit?  

  
 
 
 

 

verzoening door voldoening 

   

-------- 

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

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 



 

 
 

Bedenk na twee blokken nog 
eens  

……wat je wilde bereiken 

……waarom je dit werk doet 

…… 

en Wie je om hulp kunt 

vragen! 



 
Blok 7 DE OORSPRONG 
 
 
 
 

Intro blok 7 
 
Blok 7 is het eerste blok uit de rubriek 'Gods gemeente, jouw kerk', wat 
de jongeren behandelen. De kerk komt aan de orde als werk van Jezus 
Christus. Hoe hoor jij bij die kerk en welke verschillende kerken zijn er? 
 
In les 1 bespreek je dat de Zoon van God door heel de geschiedenis 
heen, uit alle volken mensen bij elkaar roept. Hij beschermt hen en 
bewaart hen in de ene, algemene christelijke kerk. 
 
Les 2 gaat over de plaatselijke gemeente. Daar wordt je geroepen! 
Voor je geloof heb je de kerk nodig, geloven kan je niet alleen. Je 
bespreekt ook waarom dat zo is. 
 
In les 3 bespreek je dat er veel verschillende kerken zijn. Wat zijn 
kenmerken van een goede kerk? Maakt het wat uit waar je lid bent en 
hoe kijk je aan tegen mensen die ergens anders lid zijn? 
 
Les 4 kijkt naar de geschiedenis van de kerk, met name vanaf de 
Reformatie. In vogelvlucht maak je kennis met 5 momenten uit de 
kerkgeschiedenis, de namen, de jaartallen, de leer en de dwaalleer. 
 
Les 5 gaat over hoofdstromingen in christelijk Nederland. Je leert 
welke 4 er zijn en hoe je ze kunt herkennen. Samen ga je bidden om 
kerkelijke eenheid onder hen die oprecht geloven. 
 
 

 

Het ideaal achter de lessen 
 
De jongere kent de kerk als het werk van Jezus Christus. Hij weet waarom hij lid moet zijn van de kerk 
en weet het onderscheid tussen waar en vals. Hij kent het belang van de keuze voor de ware kerk. 
De jongere is ervan overtuigd, dat hij als gelovige thuishoort in de gemeente van Christus en heeft 
liefde voor de kerk als het werk van zijn Heer. 
De jongere is lid van de gemeente van Christus (ter plaatse). Hij laat zich daar voeden en onder-
houden in zijn geloof en wil daar actief lid zijn.  
 

 
 



Handleiding 7.1 CHRISTUS VERGADERT ZIJN KERK 

Leerdoel 

 
Wat je gaat behandelen 
 
Bijbelstudie: Gen. 12:1-3 en 1 Petr. 2:9,10 
 
Lesstof  
Uit alle mensen een volk voor God 
De Here roept mensen uit de duisternis van de zonde tot zijn licht, om zijn volk te 
worden. Zijn Zoon koopt hen vrij met zijn bloed. De kerk is de verzamelplaats van 
mensen die gekocht zijn door het bloed van Christus. Daar zie je het begin van 
de bevolking van de nieuwe aarde.  
 
Van het begin van de wereld tot het eind 
In de geschiedenis zie je de grote lijnen van het kerkvergaderend werk van Christus: 
- de tijd van Adam tot Abraham: Adam, Eva, Seth, enz. Twee lijnen worden zichtbaar: mensen die 

luisteren naar God (Seth, Enos, Henoch, Noach) en die hun eigen gang gaan (Kaïn, Lamech, 
inwoners Babel); 

- de tijd van Abraham tot Pinksteren: God kiest één man en één volk uit, Abraham en zijn 
nakomelingen, het volk Israël. Uit hen wordt de redder geboren; 

- de tijd van Pinksteren tot Wederkomst: de tijd van de laatste dagen, Christus heeft de straf gedragen 
en de duivel overwonnen. Dat blijde nieuws mag doorverteld worden, opdat velen geloven en leven; 

- de kerk voor Gods troon: wanneer Christus komt verzamelt hij zijn volk, een schare die niemand 
tellen kan, ieder die gelooft in de Zoon van God. 

 
Christus vergadert, beschermt en onderhoudt 
De kerk is het werk van Christus. Hij brengt mensen bijeen, beschermt hen voor aanvallen van  
de duivel en geeft hen alles wat nodig is om zijn volk te blijven. Het werk van Christus heeft  
drie aspecten: vergaderen, beschermen en onderhouden. 
 
Wat is de kerk? 
Wat typerend is voor de kerk staat kort in de apostolische geloofsbelijdenis: 
- één: alle ware gelovigen, waar ook ter wereld, vormen samen de ene kerk van Jezus Christus; 
- heilig: in de kerk gaat het om het volk van God, gekocht door het bloed van Christus en gereinigd 

van zonde om voor hem te leven; 
- algemeen of katholiek: de kerk is niet gebonden aan een bepaalde plaats of persoon; 
- christelijk: Christus is het hoofd van de kerk, de gemeente is zijn lichaam. Zij mag en moet steeds 

voller worden van hem, de Koning van de kerk, tot zij voor altijd bij hem is. 
De geloofsbelijdenis van Nicea noemt de kerk apostolisch: de kerk wordt gebouwd op het fundament 
van de apostelen en moet blijven bij de apostolische leer, Hand. 2:41-47, Ef. 2:20. 

Wat je wilt bereiken 

- Lijnen in de geschiedenis kunnen aanwijzen van de kerkvergadering, ook m.b.v. de bijbelstudie. 
- Weten wie het hoofd is van de kerk en wat hij voor de kerk doet (drie aspecten). 
- De eigenschappen van de kerk uit de apostolische geloofsbelijdenis kennen en kunnen uitleggen. 
- Kunnen aangeven wat Christus als hoofd van de kerk vroeger en tegenwoordig voor jou doet. 
- Kennen HC zd 21, v/a 54. 

Handvat voor de leider  

Zingen: Ps. 87, Ps. 122, Gz. 32, E&R 420, Abraham, Abraham 
Bijbel: Gen. 4, Mat. 28:19, Ef. 4:1-6, Kol. 1:13-14, 1 Petr. 2:9,10 
Belijdenis: NGB art 27, HC zd 21 vr/antw 54 
Literatuur: C. Bijl, Wat het geloof verwacht p. 121-130, C. Bijl, Leren geloven p. 150-155, E. Brink, 
Het woord vooraf p. 121-126 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



Lesindeling  
 
God roept zijn volk bijeen. Het eerste bijbelgedeelte laat dat zien in het OT, het tweede in het NT. 
 
Bijbelstudie: Gen. 12:1-3 

1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, 

verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga 

naar het land dat ik je zal wijzen.  

2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik 

zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.  

3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, 

zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen 

wensen gezegend te worden als jij.’  

 

Markeer wie aan Abram een opdracht geeft. 
- Wat moet Abram achterlaten? 
- Welke belofte krijgt hij? 
- De Here God roept vanaf Abram een volk bijeen. Wat vraagt dat van hem? 

gehoorzaamheid, vertrouwen 
 
1 Petr. 2:9,10 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk 

van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich 

verworven heeft om de grote daden te verkondigen van 

hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 

wonderbaarlijke licht. 

10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; 

eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu 

wordt zijn ontferming u geschonken.  

 

 

- Markeer waar staat dat God bijeen roept. 
- Wat was de situatie van hen die geroepen worden? 
- Wat kun je nu over hen zeggen en welke namen krijgen ze? 
- Wat is hun opdracht? 
Laat zien dat God in beide bijbelgedeelten een volk bijeen roept (en de belofte aan Abram vervuld 
wordt).  
 
Lesondersteuning 
Ervaring: Neem een doos mee met boerderijdieren (of andere dieren) en allerlei andere kleine dingen 
(autootjes, blokken, Lego etc.). Zoek de dieren er samen uit en zet die op een omheind terrein met 
een voerbak erbij. De dieren zijn hier veilig en krijgen eten en drinken: er wordt goed voor ze gezorgd. 
Zo zorgt God voor ons in de kerk en hij geeft ons daar goede preken, avondmaal, doop, elkaar. In dit 
voorbeeld zijn vergaderen, beschermen en onderhouden gecombineerd. 
Visueel: Plaat uit de kinderbijbel van Abraham die, door God geroepen, op weg gaat uit zijn land en bij 
zijn familie vandaan. 
Visueel: Bekijk samen de website van je eigen gemeente en/of het kerkboekje. 
 
Opdrachten 
A. Christus bouwt aan zijn kerk. Dat heeft drie aspecten: vergaderen, beschermen en onderhouden. 

Bespreek dat met de opdracht op de volgende pagina. Laat zien dat deze drie onderdelen in de 
hele geschiedenis zichtbaar zijn, noem voorbeelden (betrek ook de bijbelstudie erbij). 

 
B. Elke zondag hoor of zing je de apostolische geloofsbelijdenis. Over de kerk staat daar: zij is één, 

heilig, algemeen (of katholiek) en christelijk. Teken op een papier een grote kerk en schrijf daar 
deze vier woorden in. Zet erbij wat deze woorden betekenen. (Tip: verdeel de woorden onder de 
groepsleden.) Kun je nog meer over de kerk vertellen? Schrijf dat erbij en schrijf er naast wat de 
kerk voor jou betekent. 

 
C. Lees samen HC zd 21, v/a 54. Onderstreep op een kopie, wat je deze les al besproken hebt. 

Schrijf daarna het antwoord op deze vragen op:  
1. Wat doet de Zoon van God?  
2. Hoe doet hij dat?  
3. Wat geloof je over jezelf? 
Lees nu nog een keer hardop deze vraag/antwoord. Begrijp je wat er staat? Kun je het in eigen 
woorden navertellen? (tegelijk een voorbereiding op het huiswerk) 

 
D. Bespreek de cartoons op de volgende pagina. Wat zeggen ze je over de kerk? 



E. De kerk is het werk van de Zoon van God en niet een club of vereniging (zoals een volleybalclub). 
Wat zijn de verschillen?  

 
F. Lees Ef. 2:20. Wie is de hoeksteen? Hoe werd daarop gebouwd in OT en NT? In de 

geloofsbelijdenis van Nicea (kerkboek pag. 408) lees je dat de kerk 'apostolisch' is. Kun je dat nu 
uitleggen?  
Variant voor bij het beeldboek:  De kerk wordt wel vergeleken met een bouwwerk van levende 
stenen. Jezus is de hoeksteen. Wij zijn allemaal stenen. Neem blokken mee en plak daar namen 
op (van de jongere en van andere gemeenteleden). Bouw samen een kerk van deze blokken. 

 
Thuis verder werken en/of toetsen 
Leren: HC zd 21, v/a 54 
 
Opdracht:  
In Hebr. 11 staat een lange lijst van geloofsgetuigen. Daarin zie je Gods werk in de geschiedenis. 
- Maak een lijst van alle namen die genoemd worden, en zet ze op een tijdbalk; 
- Maak een poster van Hebr. 11:32 (34)-38. 

Bij opdracht A 

Vergaderen, beschermen, onderhouden 

 

De berggorilla in Afrika is een diersoort dat met uitsterven bedreigd wordt. Gelukkig is er een groep mensen die 
zich sterk maakt voor deze dieren. Zij speuren ze op en brengen ze bij elkaar in een reservaat. Daar krijgen ze 
gelegenheid in groepsverband veilig voort te leven. Binnen dit gebied wordt gezorgd voor voldoende voedsel. 
Daarnaast is het nodig patrouille te lopen tegen stropers. Het uiteindelijke doel is een gezonde populatie die 
veilig kan leven in hun natuurlijke omgeving. 

 

In dit stukje tekst lees je wat natuurbeschermers voor berggorilla's doen. Dat kun je samenvatten met 
de woorden 'vergaderen, beschermen en onderhouden'. Zoek voor elk van deze drie woorden op, 
welke activiteit daarbij hoort. Wat hebben deze natuurbeschermers over voor deze dieren, wat kost 
het hen? Hoe waardevol vinden zij de dieren? 

+++ 
 
De woorden 'vergaderen, beschermen en onderhouden' worden gebruikt voor het werk dat Christus 
doet voor zijn kerk. Bij hem zie je pas echt wat hij over heeft voor de redding van zondige mensen. Hij 
heeft zijn eigen leven gegeven om hen te redden en tot zijn volk te maken! Schrijf in de tabel wat het 
betekent dat hij een volk vergadert, beschermt en onderhoudt. Geef er een voorbeeld bij uit de bijbel 
en vertel in de derde kolom hoe Christus in je eigen leven werkt. Hoe 'vergadert' hij jou? Hoe 
beschermt hij je en hoe onderhoudt hij je? 
 
 

 betekenis voorbeeld uit de bijbel je eigen leven 

 
Christus vergadert zijn volk 

 
 
 
 

  

 
Christus beschermt zijn volk 

 
 
 
 

  

 
Christus onderhoudt zijn 
volk 

 
 
 
 

  

 
Als mentor kun je deze opdracht afsluiten door te vertellen hoe Christus in jouw leven werkt. Hoe hij je 
geroepen heeft, hoe hij je beschermt en hoe hij je geloof onderhoudt. 
 
 



       
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat kun je met deze 
plaatjes zeggen over 
de kerk? 



mentorhandleiding 7.2 WAAROM LID VAN DE KERK? 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Mat. 28:18-20 en 1 Petr. 2:9-10 
 
lesstof 
De plaatselijke gemeente 
Christus vergadert zijn kerk over de hele wereld. Dat is zichtbaar en gebeurt in de plaatselijke 
gemeenten. Die gemeenten vormen met elkaar de kerk van Christus. Tegelijk kun je iedere afzonder-
lijke gemeente weer 'kerk' noemen. 
 
Christus roept je in de kerk 
Christus roept zijn gelovigen samen in de gemeente. Hij brengt hen daar 
als een herder samen in de kudde. In de gemeente verzorgt hij zijn 
schapen met wat zij nodig hebben. De gelovigen moeten ook luisteren 
naar de oproep van de herder en samenkomen. De kerk is niet vrijblijvend 
of een hobby voor 'fanatieke gelovigen'. Het is de plaats waar Christus zijn 
heil wil uitdelen. 
 
Je hebt de kerk nodig! 
Lid zijn van de kerk is niet alleen een kwestie van gehoorzaamheid. Je hebt de kerk nodig voor de 
onderhouding van je geloof. Daarbij kun je denken aan prediking, sacramenten, ambtsdragers, 
onderwijs, tucht en onderlinge opbouw. We noemen de kerk wel 'de werkplaats van de Heilige Geest'. 
 
Geloven zonder kerk 
Er zijn mensen die zeggen dat ze wel geloven, maar 'daar hebben zij de kerk niet bij nodig'. Dat brengt 
grote risico's met zich mee voor hun geloof. Zij missen de zondagse erediensten, waarin je samen met 
broeders en zusters in geloof God lof brengt. Zij missen de woordverkondiging en de sacramenten, de 
gemeenschap van de kerk en de leiding van de ambtsdragers. De belijdenis zegt het heel sterk: 
'buiten de kerk is geen heil' (NGB art. 28). God wil via zijn kerk zijn volk bijeen brengen. Als je wel bij 
hem wilt horen, waarom zou je dan tegen zijn wil zijn gemeente links laten liggen? 

wat je wilt bereiken 

- weten dat Christus zelf de kerk bijeen brengt en het hoofd van de kerk is met de bijbelstudie 
- kunnen vertellen wat hij zijn volk in de kerk geeft: verkondiging van het woord, sacramenten, 

gemeenschap en leiding 
- kunnen vertellen wat de risico's zijn van 'op je eentje geloven' 
- kunnen vertellen waarom jij zelf de kerk nodig hebt 
 

 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 92; Ps 95:1,3; Ps. 116; Gz. 27; E&R 183 
bijbel: Gen. 4; Mat. 28:19; Joh. 10:1-21; Ef. 4:1-6; Kol. 1:13-14; 1 Petr. 2 : 9,10 

belijdenis: NGB art. 28. 
literatuur: C. Bijl, Leren geloven p. 156-161. 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



lesindeling 
bijbelstudie Mat. 28:18-20 

18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 

gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg 

en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 

dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 

Geest,  

20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 

alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit 

voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 

voltooiing van deze wereld.’ 

- Wat zegt Jezus over zichzelf? 
- Welke opdracht geeft hij? 
- Welke belofte geeft hij? 
- Voor wie geldt dit en hoe lang? 
 
1 Petr. 2:9-10 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk 

van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich 

verworven heeft om de grote daden te verkondigen van 

hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 

wonderbaarlijke licht. 

10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; 

eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu 

wordt zijn ontferming u geschonken.  

 

- Hoe noemt Petrus zijn lezers? 
- Wat was hun vroegere situatie? 
- Onderstreep het woord wat aangeeft hoe zij uit de oude situatie in de nieuwe situatie zijn 

gekomen. 
- Leg uit wat deze twee bijbelgedeelten met elkaar te maken hebben. 
- Dit bijbelgedeelte heb je ook bekeken in de vorige les. Bekijk wat je daar leerde en vergelijk dat 

met het bijbelgedeelte uit Matheus hierboven. 
 

opdrachten 
De kerk wordt wel 'de werkplaats van de Heilige Geest' genoemd. Weet je wat er zoal in onze 
gemeente gebeurt? Gebruik de gemeentegids om te bekijken wat je daarvan zien kunt. Lees ook wat 
in de les staat onder het kopje 'zorg voor de gemeente'. Maak een lijst van activiteiten waarin je kunt 
zien dat Christus zijn kerk wil bewaren bij het geloof. Kun je ook een paar voorbeelden van 
'onzichtbaar' werk geven? 
 
Doe een rollenspel rond het onderwerp: geloven doe je in de kerk. Verdeel de groep in tweeën en 
geef 5 minuten om argumenten te bedenken. De ene helft bedenkt waarom iemand zegt: "voor 
geloven heb ik de kerk niet nodig", de andere bedenkt waarom een gelovige niet zonder de kerk kan. 
Houd een gesprek tussen deze twee groepen/twee woordvoerders en bespreek daarna samen de 
risico's van geloven in je eentje en de roeping om samen te komen in de kerk volgens Christus bevel.  
 
Als jongeren in de kerk kun je elkaar aanmoedigen rond de kerkgang. Doe dat met deze opdracht. 
Vertel dat ieder een serieus antwoord op de vraag en een serieuze reactie moet geven. Het gaat er 

niet om dat er goede of foute antwoorden gegeven worden, maar dat je 
elkaar kunt bemoedigen of waarschuwen. Doe het zo: Geef ieder een briefje 
met de tekst: Ik ga naar de kerk omdat …… Laat deze zin afmaken, geef dan 
het briefje aan je rechterbuurman. Schrijf er een reactie onder en geef het 
briefje terug. Praat er over hoe je elkaar en anderen kunt stimuleren. 
Kijk nog eens naar de laatste zin van HC zd 21, v/a 54! Als de groep dit 
huiswerk van vorige week nog niet voldoende kende, kun je het nog eens 
opgeven. 
 

extra opdrachten 
Kies (een deel van) NGB art 27 en/of 28. Lees wat er staat. Hoe zou je het in eigen woorden aan een 
andere jongere vertellen? 

thuis verder werken en/of toetsen 

opdrachten om uit te kiezen: 
- interview iemand van de welkomstcommissie bij de kerk. Waarom wil hij/zij mensen graag welkom 

heten in de kerkdienst? Wat zijn zijn/haar ervaringen? 
Op de website van de kerk komt de vraag van een jongen van 17: Ik vraag me echt af waarom jullie 
elke zondag nog naar de kerk gaan. Wat trekt je daar zo? Schrijf op wat jij hem gaat terugmailen. 



mentorhandleiding 7.3 WAAR OF VALS? 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 
bijbelstudie Gal. 1:6-9  
 
lesstof - Veel verschillende kerken 
Er zijn veel kerken, maar is alles wat zich kerk noemt, ook echt kerk? Er is verschil tussen een 'ware' 
en een 'valse' kerk. De bijbel maakt dat onderscheid ook, zie Joh. 10 : 1-5; Hand. 2 : 42; Gal. 1 : 6-10; 
Ef. 2 : 19,20; 1 Tim. 6 : 2,3; 2 Tim. 3 : 14; 2 Petr. 2; Judas. 'Waar' en 'vals' worden dan gebruikt in de 
betekenis 'echt' en 'niet echt'. De 'valse' kerk doet zich voor als kerk, maar blijkt het niet te zijn in leer 
en/of leven.  
 
De kenmerken van de kerk 
Er is één hoofdkenmerk, waaraan je de kerk kunt afmeten: luistert ze naar de Koning van de Kerk, 
naar Jezus Christus? Wie zijn redding van Jezus verwacht, zal ook naar zijn woord moeten luisteren. 
Dat ene kenmerk kun je uitwerken in de drie kenmerken die de NGB noemt in art. 29: 
-de zuivere prediking van het evangelie 
-de zuivere bediening van de sacramenten 
-de oefening van de kerkelijke tucht 
 
Kenmerken van de 'valse kerk' 
Wanneer binnen een kerkgemeenschap een andere mening verteld wordt dan de bijbel 
leert, wanneer men zelf wel uitmaakt wat goed en kwaad is, en zijn eigen gang gaat 
met doop en avondmaal, dan luistert die kerk niet meer naar de Koning van de kerk. 
Dan kan zij ook niet meer het volk van Christus zijn en houdt zij op 'kerk' te zijn. 
 
Oordelen over anderen? 
Over andere gelovigen kun je niet zomaar een oordeel geven, God is immers degene die de harten 
kent. Je kunt wel van een kerkgemeenschap zeggen of het een ware kerk van Christus is of niet. 
De woorden waar en vals zeggen niet iets over de mensen in de kerk. In een trouwe kerk, die luistert 
naar Gods woord, zitten zondige mensen. Dat merk je soms in de gang van zaken. Ook kunnen in een 
ware kerk huichelaars zitten. In afgedwaalde kerken kunnen ware gelovigen en goede dingen te zien 
zijn. Iedere gelovige moet zich voegen bij een kerk die trouw wil luisteren naar Gods woord. 
 
Maakt het wat uit? 
Is het belangrijk van welke kerk je lid bent? Ja, het lidmaatschap van de kerk heeft grote gevolgen 
voor de kwaliteit van je geloof. In de kerk wordt immers het Woord van God doorverteld en uitgelegd. 
Ook in de kerkkeuze is het een kwestie van gehoorzaam Christus volgen. 

wat je wilt bereiken 

- de begrippen 'waar' en 'vals' kunnen uitleggen 
- het hoofdkenmerk en de drie kenmerken uit NGB art. 29 van de ware kerk kennen 
- het verschil kunnen uitleggen tussen de beoordeling van een kerkgemeenschap en van 

individuele gelovigen 
- kunnen vertellen waarom een goede kerkkeuze voor jezelf belangrijk is 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 19:3,4; Gz. 26:3,4; E&R 283 
bijbel: Joh. 10:1-5; Hand. 2:42; Gal. 1:6-10; Ef. 2:19,20; 1 Tim. 6:2,3; 2 Tim. 3:14; 2 Petr. 2; Judas. zie ook les 7.2 
belijdenis: NGB art 29 
literatuur: C. Bijl, Leren geloven p. 162-170; E. Brink, Het woord vooraf p. 127-136 

over kerkgeschiedenis: C.G.Bos / W.A.E. Brink-Blijdorp: Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis, I en II. 



lesindeling 
bijbelstudie Gal. 1:6-9 . Paulus schrijft hier aan een jonge zendingsgemeente: 
6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem 

die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u 

zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is geen ander 

evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring 

brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.  

8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat 

ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de 

hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg 

het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in 

strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! 

 
- Welk evangelie (= blijde boodschap, goed nieuws) heeft Paulus gebracht denk je? 
- Waarover is hij verbaasd? 
- Wat vervloekt Paulus? 
- Waarom is Paulus zo heftig, tot twee keer toe? 
 

opdrachten 
* Deel 'waardebonnen' uit, zie volgende pagina. Vergelijk de bonnen met het 'moederbiljet' van de 
mentor. Kijk wie een 'echte' bon heeft. Bespreek dan deze vragen: 
Hoe weet je of een kerk 'goed' is? 
Als je van de leer van de kerk wilt weten of die goed is, waar vergelijk je dan mee? Kijk nog even terug 
naar de bijbelstudie. Waarmee moesten de Galaten vergelijken? 
 
* Behandel de kenmerken van een ware kerk met de opdracht op de volgende pagina. Bespreek dat 
'ware kerk zijn' niet een goede eigenschap is die een kerk voor eens en altijd 'in bezit' heeft. Een kerk 
moet voortdurend laten zien dat zij gehoorzaam wil zijn aan haar Heer, de Here Jezus.  

 
* Bespreek twee situaties (of één van beide) met twee schalen drop, één met 
gewone zwarte drop, de ander met gesuikerde drop. De schaal met zwarte drop 
staat voor een getrouwe kerk met oprechte gelovigen. De ander voor een kerk 
waarin dwaalleer is en waarvan de mensen het niet nauw nemen. 
1. Het gevaar van oprecht geloven in een ontrouwe kerk. Doe enkele zwarte 
droppen in de schaal met gesuikerde drop en schud even – De zwarte drop komt 
onder de suiker te zitten. Je kunt niet ongestraft in een kerk zitten die 

ongehoorzaam is, je wordt gemakkelijk 'besmet'. Wat houdt die 'besmetting' in? Wat is het gevaar voor 
de oprechte gelovige? Je hoort niet meer of niet altijd de boodschap van je redding! 
2. Het gevaar om dwaalleer of openlijke zonde te tolereren. Doe wat suikerdrop in de schaal met zwarte 
drop en schud even. De gewone drop wordt ook smoezelig. Is zonde besmettelijk? Wat is precies het 
gevaar? Een kerk die het niet nauw neemt rond leer, sacramenten en leven verliest gehoorzaamheid 
aan haar Redder. Begin van eigen baas willen zijn. 
 
* Spreek over deze goed/fout stellingen: 
- in een ware kerk zitten alleen ware gelovigen, goed/fout 
- een echte kerk herken je aan gehoorzaamheid, goed/fout 
- een lichte afwijking van de bijbel is niet ernstig, goed/fout 
- voor een valse kerk geldt: van kwaad tot erger, goed/fout 
- een huichelaar herken je direct, goed/fout 
- in een valse kerk vind je nooit oprechte gelovigen, goed/fout 
- het lidmaatschap van de kerk heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van je geloof, goed/fout 
antw: fout (huichelaars), goed, fout, goed als de dwaalleer erger wordt maar fout als men zich bekeert, fout (je kunt 
niet in harten kijken), fout, goed. 

 
extra opdrachten 

Bekijk wat de bijbel zegt over dwaalleraars met 2 Petrus 2 of Judas. 

thuis verder werken en/of toetsen 

opdracht: 
Maak een A4 over jezelf en de kerk. Plak in het midden een (kopie van een) foto van jezelf of schrijf je 
naam in het midden. Zet eromheen minstens 5 tekstballonnen en schrijf daarin wat de kerk voor je 
betekent en waarom je lid bent van (deze) de kerk. 



 

Waardebonnen 
 
 
 
 
 
 
De kleinere waardebonnen horen een waarheidsgetrouwe kopie te zijn van het moederbiljet. Vergelijk 
het om de echtheid te controleren. 
Wat moet je doen om zeker te weten of je een goede bon hebt? 

Waardebon 

 
Bij overhandiging van dit biljet 

ontvangt u een prijs 
 

Gegarandeerd door de  
toezichthouder 

Waardebon 
Bij overhandiging van dit biljet 

ontvangt u een prijs 
 

Gegarandeerd door de toezichthouder 

Waardebon 
Bij overhandiging van dit biljet 

ontvangt u een prijs! 
 

Gegarandeerd door de toezichthouder 

Waardebon 

Bij overhandiging van dit biljet 
betaalt u een prijs 

 
Gegarandeerd door de toezichthouder 

Waardebon 

Bij overhandiging van dit biljet 
ontvangt u een prijs 

 
Gegarandeerd door de toezichthouder 

Waardebon 
Bij overhandiging van dit biljet 

ontvangt u een prijs 
 

Gegarandeerd door de toezichthouder 

Waardebon 
Bij overhandging van dit biljet 

ontvangt u een prijs 
 

Gegarandeerd door de toezichthouder 



 

Kenmerken van de kerk van Jezus Christus 
De kerk van Christus moet naar hem luisteren en bij hem passen. Geef eerst antwoord op de vraag 
van de tweede kolom. Zoek daarna NGB art. 29 op (kerkboek pag. 427, tweede alinea) en zet in de 
derde kolom wat je in de geloofsbelijdenis hierover vindt. Vergelijk het met je eigen antwoord. Wat zijn 
de drie kenmerken van de kerk? 
 

 Wat moet de kerk daar mee 
doen? 

NGB art. 29 

Jezus geeft de kerk zijn woord.  

 
 
 
 
 

Jezus geeft aan de kerk de 
tekenen van doop en avondmaal. 

 

 
 
 
 
 

Jezus geeft de kerk zijn geboden.  

 
 
 
 
 

 
Schrijf hier 1 Tim. 6:3-4a: 
 
 
 
 
 

 
Vind je dat de tekst goed past bij de kenmerken van de kerk?  
Vergelijk de tekst eens met de bijbelstudie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(oplossing waardebonnen: de middelste bon uit de rechterrij is een correcte weergave)  
 



mentorhandleiding 7.4 VEEL VERSCHILLENDE KERKEN I 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Hand. 2:41,42 en 4:32a en Psalm 122 
 
lesstof 
Kerkelijke verdeeldheid 
Er zijn in Nederland tientallen verschillende kerken en gemeenten. Kerkelijke verdeeldheid ontstaat 
vaak wanneer mensen in de kerk ingaan tegen het Woord van Christus, een verkeerde leer gaan 
aanhangen, of de macht naar zichzelf willen trekken. Ook wil de satan niets liever dan twist, scheuring 
en dwaalleer in de kerk brengen. 
 
Onderscheid maken 
Voor het onderscheiden van de verschillende kerken is het belangrijk te letten op  
- de kerkgeschiedenis 
- de actuele stand van zaken, prediking, publicaties, beslissingen door kerkelijke vergaderingen e.d. 
Deze les is een kennismaking met kerkgeschiedenis. De volgende les gaat over hoofdstromen in de 
kerken. 
 
Kerkgeschiedenis 

Hoofdlijnen van de kerkgeschiedenis in Nederland vanaf de Reformatie  
- Reformatie, Luther , Calvijn, redding alleen door genade, geen eigen verdienste 
- Synode van Dordrecht, strijd Remonstranten/Contra-remonstranten, Dordtse 

leerregels 
- Afscheiding-Doleantie-Vereniging, Hendrik de Cock en Abraham Kuyper, tegen 

de deugdzaamheid 
- Vrijmaking, Klaas Schilder, leer rond doop en verbond 
- Open Brief, losse afspraken of binding aan belijdenis en bijbel 
 

Deze les heeft een andere opzet, bekijk de opdrachten voor meer gegevens. 

wat je wilt bereiken 

- met Hand. 2:41,42 en 4:32a de eenheid van de eerste kerk kunnen laten zien  
- kunnen uitleggen hoe er verdeeldheid in kerken ontstaat 
- kennismaking met enkele feiten uit de kerkgeschiedenis, en daarvan een aantal namen, jaartallen 

en zaken kunnen noemen (zie opdracht) 
- kunnen vertellen waarom de vraagstukken uit de kerkgeschiedenis belangrijk zijn 
- met psalm 122 kunnen uitleggen dat de kerk vreugde geeft omdat het werk van God is 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 92; Ps. 118; E&R 333 
belijdenis: NGB art 29 
literatuur: C.G.Bos, Voetsporen van voorgangers; C.G. Bos / 
W.A.E. Brink-Blijdorp, Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis I en II; W. Nieboer, Dankbaar 
gereformeerd (o.a. over evangelisch). 
Als jongeren zich verder willen verdiepen in de kerkgeschiedenis, kun je ze o.a. wijzen op Anne de 
Vries, In volle wapenrusting, leesverhalen uit de kerkgeschiedenis. 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 

Luther 



lesindeling 
bijbelstudie Hand. 2:41,42 en 4:32a 
2:41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit 

met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 

gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.  

4:32 De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. 
 

- Wat kun je vertellen over de eerste gemeente? 
- Hoe komt het dat de kerk nu zo verdeeld is?  
 
beschrijving van de opdrachten 
Er zijn veel verschillende kerken en geloven. Hoe kun je zien wat goed is en wat niet? 
Om daar goed zicht op te krijgen moet je kijken naar 1. de kerkgeschiedenis en 2. de 
actuele stand van zaken. Deze les gaat over de kerkgeschiedenis. Kerkgeschiedenis is 
belangrijk omdat  

- het de zaken van je eigen geloof raakt 
- sommige vraagstukken door de hele geschiedenis terugkomen 
- het je helpt zicht te krijgen op kerkelijk Nederland 
- omdat het net als de bijbelse geschiedenis de geschiedenis is van Gods kerk. 

Deze les is een kennismaking met kerkgeschiedenis in Nederland vanaf de Reformatie en sluit af met een tweede 
bijbelgedeelte. 
Hieronder lees je wat de bedoeling is. Teksten en info om uit te delen staan op de volgende pagina. Kopieer ze 
en deel ze uit op het moment dat je ze nodig hebt. De eerste en vierde opdracht zijn het meest inhoudelijk, de 
jongere moet uitzoeken waarom de leer uit die tijd niet bijbels is. Het is de bedoeling dat de jongeren ontdekken 
dat de strijdvragen maar niet een 'theologisch geharrewar' zijn, maar dat het om wezenlijke geloofszaken gaat. 
Elke opdracht rond je af door namen/jaartallen en kernwoorden in de tabel in te vullen.  
Houd de tijd in de gaten. Je doel is niet een diepgaande bespreking van ieder feit, maar een kennismaking in 
vogelvlucht. Laat de jongeren ervaren dat het in de kerkgeschiedenis om wezenlijke geloofszaken ging, en dat 
het niet enkel een 'theologendiscussie' was. 
1. Deel tekst 1 uit. Het is een tekst 'met dwaalleer'. Laat de jongeren zelf ontdekken wat er niet klopt en spreek 

erover. Deel daarna info 1 uit. Lees het samen door. Markeer de trefwoorden die je nodig hebt en schrijf in de 
tabel de jaartallen, de namen en trefwoorden van de Reformatie.  

2. Deel info 2 uit, een tekst met info uit de tijd van de synode van Dordrecht. Zet de woorden op de goede 
plaats zodat een lopend verhaal ontstaat. Lees dat samen, markeer weer trefwoorden en schrijf in de tabel 
de jaartallen, de namen en trefwoorden. 

3. Lees info 3 over afscheiding, doleantie en vereniging. Markeer trefwoorden en vul de tabel in. 
4. Deel tekst 4 uit, een dwaling uit de tijd van de vrijmaking. Bespreek het en deel daarna info 4 uit. Lees het 

samen door en onderstreep wat je in gaat vullen in de tabel. Vul in de tabel de gegevens over de Vrijmaking 
in. 

5. Lees info 5 over de tijd van de Open Brief en vul de tabel in. 
Bekijk aan het einde nog even de ingevulde tabel. Wat is God goed dat hij door alle eeuwen heen zorgt voor 
verkondiging van zijn heil! Ook wij horen ervan en lezen een bijbel in onze eigen taal. 
Sluit af met Ps. 122. Wat zegt de psalm over God, de kerk en jou? Lees of zing hem samen! 

 
bijbelstudie Psalm 122 
1 Een pelgrimslied van David.  

Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’  

2 verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem.  

3 Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen.  

4 Daar komen de stammen samen, de stammen van de HEER,  

om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de HEER.  

5 Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David.  

6 Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden,  

7 dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’  

8 Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’  

9 Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het goede.  

thuis verder werken en/of toetsen 

opdrachten om uit te kiezen 
- Kijk of er thuis een boek in de kast staat over kerkgeschiedenis of dat je er een schoolboek over hebt. Zoek 

op of de feiten uit deze les erin staan, lees erover en neem het de volgende keer mee. 

- Vraag aan je opa/oma of aan een ouder gemeentelid wat hij/zij heeft meegemaakt van de kerkgeschiedenis 
en vertel daar volgende keer over.  



Kerkgeschiedenis in Nederland, 5 momenten vanaf de Reformatie 
 

 jaartallen namen trefwoorden 

1. 
Reformatie 
 
 

   

2. 
synode Dordrecht 
 
  

   

3. 
Afscheiding, Doleantie, 
Vereniging 
 

   

4. 
Vrijmaking 
 
 

   

5. 
Open Brief 
 
 

   

 

 
tekst 1 
De vraag waar ieder mens mee te maken heeft is: 

Hoe sta je tegenover God? Mag je bij hem komen? Hij is immers zo heilig en jij bent zondig. Hoe kun je 
rechtvaardig zijn voor hem? 

Dit antwoord wordt gegeven: 
Zorg dat je goed leeft. Dat je vriendelijk bent en anderen helpt. Als je zo leeft zal God je zeker in de 
hemel laten komen. Als je zonde hebt gedaan, maak dat dan goed door meer goede werken te doen. Je 
kunt bijvoorbeeld extra geld aan de kerk geven.  

 
Wat vind je van dit antwoord? Klopt het met wat in de Bijbel staat? Waarom wel/niet? 
Vind je het belangrijk voor je geloof dat je op die vraag het goede antwoord kent? 
 
 

 
 
Wanneer je het zelf in orde moet maken met God, leef je voortdurend in angst. Heb je genoeg goede werken 
gedaan? Zijn je zonden niet te groot en te veel? Rond 1500 leerde de kerk dat je door eigen verdienste zalig 
wordt. Je kon zonden 'afkopen' door geld te geven. Je kon zelfs achteraf nog betalen voor gestorven familie (de 
aflaat). 
Het was niet de enige dwaalleer. Men bad tot Maria en tot allerlei heiligen, wellicht konden zij een goed woordje 
voor je doen bij God, zij waren tenslotte zoveel 'heiliger' dan jij. De geestelijken kregen veel macht, en de paus 
werd het hoofd van de kerk. Voor gewone mensen was het voldoende als zij geloofden wat de kerk zei. In de kerk 
gebeurde alles in het Latijn, de kerktaal. Gewone mensen konden dit niet volgen. 

Luther heeft erg geworsteld met de vraag hoe je rechtvaardig bent voor God. Hij las in de bijbel dat je 
alleen door genade behouden wordt. Alleen Jezus kan je redden van je zonden. In 1517 heeft hij zijn stellingen 
gepubliceerd. Dat was het begin van de Reformatie in Duitsland. In andere landen hebben Calvijn en Zwingli 
hebben veel voor de Reformatie gedaan. Tegenover de rooms-katholieke kerk ontstaat de hervormde kerk. 



 
 
In 1618/1619 is een synode bijeen geroepen te……(1)…….. Men moest spreken over de ……(2)..…... tussen de 
remonstranten (Arminius) en de Contra-remonstranten (……(3)……..). Remonstranten leerden dat God mensen 
uitkiest omdat hij vooraf kan zien dat deze mensen zullen gaan……(4)……. God redt ……(5)……de mens gelooft 
en niet: de mens gelooft dat God hem uitgekozen heeft. Een mens kan vrij ……(6)…….voor of tegen God. 
Eigenlijk is God ……(7)..…..van de keuze van de mens.  
De bijbel leert dat God zelf verkiest en verwerpt wie hij wil. Tegelijk hebben mensen de ……(8)…..in God te 
geloven, zijn woorden aan te nemen en te ……(9)…..….in geloof. Tegen de leer van de ………(10)……..zijn de 
Dordtse leerregels opgesteld. Ook is op deze ……(11).…..opdracht gegeven de bijbel opnieuw te vertalen (de 
Statenvertaling) en zijn de kerkorde en enkele formulieren opgesteld. 
 
vul in: afhankelijk - Dordrecht- geloven - Gomarus - kiezen - leerverschillen - omdat - opdracht - Remonstranten - 
synode – volharden 
 
 

 
Begin 1800 geloofde men in de goedheid en deugdzaamheid van mensen. In de hervormde kerk werd de 
erfzonde ontkend. Redding door Christus was maar voor een deel nodig omdat mensen van zichzelf al goed 
leven. Jezus is meer een voorbeeld om na te volgen. Niet ieder ging zo ver in de dwaling, maar de kerk bestreed 
de dwaling niet. In 1834 kwam het tot de Afscheiding met Hendrik de Cock als voorman. Het begin van de 
gereformeerde kerk. 
In 1886 was er een tweede groep mensen die zich afscheidde van de dwaalleer uit de hervormde kerk, de 
Doleantie. Abraham Kuyper speelde daarbij een grote rol. Afgescheidenen en Dolerenden wilden beide 
gehoorzaam zijn aan Gods woord. Zij kwamen na besprekingen tot eenwording - de Vereniging van 1892. 
Onder hen die kozen voor gehoorzaamheid aan de bijbel was niet altijd eensgezindheid. Rond 1869 leidde dat tot 
het begin van de Gereformeerde Gemeenten, rond 1892 tot het ontstaan van de Christelijk Gereformeerde 
Kerken. 
 

tekst 4 
Wanneer een kindje gedoopt wordt, dan weet je nog niet zeker of Gods beloften voor hem gelden. Het moet nog 
blijken of het gaat geloven. Tenslotte is de verbintenis die God aangaat met mensen, het verbond, alleen maar 
geldig voor ware gelovigen. Als het kind niet gaat geloven dan is de doopbelofte wel uitgesproken, maar dan geldt 
hij niet. 
 
- Klopt dit met wat je in de bijbel leest? 
- Vind je het belangrijk zeker te weten of de doop geldig is of niet? 
 
 

 
Wanneer je deze dwaalleer gelooft, dan is de doop niet meer een teken van Gods belofte voor jou waar je van op 
aan kunt. Gelden Gods beloften echt? Daar hangt heel je geloof van af! 
Toen binnen de Gereformeerde kerk deze dwaalleer dwingend opgelegd werd door de synode, hebben mensen 
zich vrijgemaakt van deze dwang. K. Schilder heeft leiding gegeven aan de Vrijmaking van 1944. Het is het 
ontstaan van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt tegenover de Gereformeerde Kerken (synodaal). 
 

 
 
Rond 1966/1967 is er binnen de gereformeerde kerken vrijgemaakt een groep mensen die het graag 
wat losser wil. Meer vrijheid in het kerkverband en voor afwijkende meningen. Het was genoeg als je 
je hield aan de hoofdpunten van de belijdenis. Een afwijkende leer moest kunnen. Daartegenover 
wilden anderen vasthouden aan de leer van de bijbel en bindende afspraken met elkaar kunnen 
maken. Wie grotere vrijheid verlangden kwamen buiten het kerkverband te staan, de 
'buitenverbanders'. Tegenwoordig zijn dat de Nederlands Gereformeerde kerken. 
 
 
(antw. info 2: 1. Dordrecht; 2. leerverschillen; 3. Gomarus; 4. geloven; 5. omdat; 6. kiezen; 7. afhankelijk; 8. 
opdracht ; 9. volharden ; 10. Remonstranten ; 11. synode.) 

  
 



mentorhandleiding 7.5 VEEL VERSCHILLENDE KERKEN II 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Joh. 17:20-26 
 
lesstof 
Kerkelijke verschillen 
In de vorige les is kort aandacht gegeven waarom er zoveel kerken zijn. Om je goed te kunnen 
oriënteren in de verscheidenheid aan kerken moet je (1) letten op de geschiedenis, (2) op de actuele 
stand van zaken. 
De kerkgeschiedenis kwam in de vorige les aan de orde. In deze les gaan we in op de vier 
hoofdstromingen in christelijk Nederland. 
 
Vier stromen 
Een hulpmiddel bij het onderscheiden tussen kerken is het onderkennen van 4 hoofdstromingen die je 
ziet in (protestants) christelijk Nederland. Deze stromingen kunnen dwars door de kerken heenlopen:  
Het gaat om  een modern-theologische  

een reformatorisch-bevindelijke,  
een evangelisch-charismatische,  
en een orthodox-gereformeerde stroming (zie de uitgewerkte les voor jongeren). 

 
Gehoorzaam 
Verschillen tussen kerken zijn verschillen in leer, maar vaak ook in 'cultuur'. Daarbij kan het gaan om 
de kleding die je draagt, de liederen die je zingt, de bijbelvertaling die je gebruikt enz. Zulke 'uiterlijke' 
zaken kunnen maken dat mensen zich wel of niet thuis voelen in een kerk. Toch moeten dergelijke 
dingen te overleggen zijn, voor mensen die oprecht Christus willen volgen. Uiteindelijk is dat het enige 
punt wat echt verschil maakt: Ben je gehoorzaam aan wat de bijbel leert en wil je Jezus volgen? 
 
Christus wil eenheid 
Kerkelijke verdeeldheid is een trieste zaak: er is maar één Heer van de kerk en maar één Bijbel. 
Gelovigen moeten, in gehoorzaamheid aan Christus, altijd zoeken naar eenheid. Jezus heeft 
zelf zijn Vader om eenheid onder zijn volgelingen gebeden in Joh. 17:20-23.  

wat je wilt bereiken 

- de vier hoofdstromingen uit christelijk Nederland kennen  
- kunnen uitleggen waarom uiterlijke kenmerken niet scheidend mogen zijn 

tussen oprechte christenen 
- weten hoe Christus gebeden heeft eenheid in Joh. 17:20-26 
- zelf om eenheid tussen oprechte gelovigen kunnen bidden 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 72; Ps. 87; E&R 147; E&R 430 
belijdenis: NGB art 29 
literatuur: C.G.Bos, Voetsporen van voorgngers; C.G. Bos / 
W.A.E. Brink-Blijdorp, Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis I en II; W. Nieboer, Dankbaar 
gereformeerd (o.a. over evangelisch). 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



lesindeling 
bijbelstudie Joh. 17:20-26 
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 

verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, 

Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons 

zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik 

heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, 

opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan 

zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u 

mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.  

 

24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn 

waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij 

gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld 

gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u 

niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven 

doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn 

en ik in hen.’  

 

 
- Voor wie bidt Jezus?                        
- Wat vraagt hij? 
- Onderstreep wat je leest over de Vader. 
- Schrijf op wat de Zoon wil bereiken. 
 
opdrachten 
* Leg uit wat de vier hoofdstromen in christelijk Nederland zijn. Gebruik daarbij de les van de jongeren! 
Doe daarna de opdracht op de volgende pagina. Laat jongeren aan de hand van fragmenten tekst 
herkennen om welke richting het gaat. Bij welke stroming hoor jij? Waarom? Hoe kun je dat zien? 
Waar moet je op letten? (zie les 7.3 kenmerken van de kerk, en gehoorzaamheid aan de Heer van de 
kerk). 
 
* Verzamel kerknieuws uit de krant. Bij welke stroming vind je de berichten het beste passen? 
 
* Hieronder vind je een lijst met punten die kunnen verschillen in kerken. Geef bij de lijst met 
verschillen aan of je het een belangrijk punt vindt of dat het van ondergeschikt belang is. 
 

 -- - o + ++ 

in de kerkdienst worden geen gezangen gezongen      

elke zondag wordt de wet voorgelezen      

vrouwen moeten een hoed dragen      

alleen mannen kunnen ambtsdrager zijn      

op zondag is er 1 kerkdienst       

er wordt gelezen uit de Statenvertaling      

elke woensdag houdt de gemeente een gebedsdienst      

wie disco's bezoekt kan geen belijdenis doen      

de ene dominee preekt heel anders dan de andere      

het is niet erg als jongeren gaan samenwonen      

 
Markeer welke zaken zo belangrijk zijn dat het onmogelijk is om één te worden. Waarom? 
Hoe moet je omgaan met verschillen die ondergeschikt zijn? Het blijven tenslotte wel verschillen! 
Met deze opdracht wil je aanleren dat er onderwerpen zo belangrijk kunnen zijn dat ze wel scheiding moeten 
maken tussen gelovigen, terwijl er ook onderwerpen zijn die meer horen bij een verschillende cultuur of smaak. 
Wat uitdrukkelijk strijdt met God Woord kun je niet gedogen.  

 
* Bedenk wat je kunt bidden voor eenheid onder oprechte christenen en bidt om die eenheid.  
 
extra opdrachten 
Bekijk materiaal uit andere kerken, bijvoorbeeld een kerkblad. Herken je de hoofdstroming? 

thuis verder werken en/of toetsen 

opdrachten om uit te kiezen: 
- Kijk in de regiokrant naar de kerkdiensten op zondag. Bij welke hoofdstroming horen ze? 
- Maak een kwartet over blok 7. Bijvoorbeeld een serie over kenmerken van de kerk, over kerkgeschiedenis, 

over hoofdstromingen enz. 



vier hoofdstromingen 
 

algemeen 
 
Kijk nog eens naar de 4 hoofdstromen in 
christelijk Nederland uit de les. Kun je in eigen 
woorden vertellen wat elke stroming inhoudt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hieronder staan vier fragmenten. Bij welke hoofdstroming horen deze 4 fragmenten?  
(Op de volgende pagina staan 4 fragmenten over het thema ‘de doop’). 
 
1. Twijfel past niet bij een kind van God. Als de Geest in je leven gekomen is, wordt alles anders. 

Zonde en ongeloof verdwijnen. Elke dag ben je blij en vol vreugde in je geloof. Als dat niet zo is 
moet je meer bidden en je bekeren van je kleingeloof. 

 
2. Het is niet passend voor christenen om zozeer samen te werken met anderen. Je moet een 

getuigenis geven van de waarheid en toezien op jezelf. Maak studie van oude schrijvers en volg 
betrouwbare voorgangers. Ga niet overal tegenin en mijdt alles wat je van een christelijk leven af 
kan trekken. Misschien zullen ze je er om bespotten maar weet dan 
dat God je ook ziet. Hij spot niet met mensen die hem willen volgen. 

 
3. Christenen hebben een taak in deze wereld. Door hun spreken en hun 

levensstijl zijn ze levende getuigen van Jezus Christus. Laat in je leven 
echte naastenliefde zien, misschien kun je zo mensen voor Christus 
winnen.  

 
4. Veel geleerde mensen zeggen dat de evolutietheorie een goede verklaring is voor het ontstaan 

van de aarde. Het verhaal over de schepping moet je zien als een verklaring van mensen uit die 
tijd. Toen zeiden ze dat God de hemel en aarde in 7 dagen geschapen heeft, maar dat wil niet 
zeggen dat dat ook zo gebeurd is. In die tijd sprak op die manier over God. 

 
 
 
 
 

Een hulpmiddel bij het onderscheiden 
tussen kerken zijn de 4 hoofdstromingen 
die je ziet in (protestants) christelijk 
Nederland.  
Deze stromingen kunnen dwars door de 
kerken heenlopen:  
Het gaat om  

- een modern-theologische  
- een reformatorisch-bevindelijke 
- een evangelisch-charismatische 
- een orthodox-gereformeerde 

stroming 
(zie de uitgewerkte les voor jongeren). 
 



vier hoofdstromingen 
 

De doop 
 
 
 
De onderstaande stukjes tekst gaan allemaal over de doop. Weet je bij welke stroming ze horen? 
(zie de les voor de jongeren en het kader hiernaast). 
 
 
 
1. Toen mijn nichtje gedoopt is, was er een vrouwelijke dominee. Ze zei dat ze het mooi vond dat 

mensen kiezen voor de doop. Het is tenslotte een teken dat je zoekt naar hogere waarden. Dat 
maakt menselijk leven zinvol. 

 
2. Mijn neef en nicht laten zondag hun kindje dopen. Ze nodigen de hele familie uit omdat ze blij zijn 

dat God zijn beloften aan hun kindje geeft. Als vader en moeder willen ze natuurlijk goed voor de 
baby zorgen, maar God kan dat nog veel beter. Hij belooft te redden van zonde en dood. Ze zijn 
blij dat hij een Vader voor hun kind wil zijn. 

 
3. Toen mijn kleine neefje gedoopt is, gingen de mensen de ouders niet zo erg feliciteren. Tenslotte 

zijn alle mensen zondaars en het geloof moet je wel gegeven worden. Zelf kun je het niet voor 
elkaar maken en je moet afwachten of God je in het hart wil raken en het je gegeven wordt.  

 
4. Mijn buurjongen is niet gedoopt. Hij gaat wel elke zondag naar 

de kerk, maar bij hen gebeurt dat later. Zijn ouders vinden 
geloof een keuze van hemzelf. Natuurlijk willen ze wel graag 
dat hij gaat geloven en vertellen ze erover maar hij wordt pas 
gedoopt als hij belijdenis doet. 

                                
 





 
 
BLOK 8 JE PLAATS 
 
 
 
 
 
 

 

Intro blok 8 

 
Blok 8 heeft als titel: Je plaats, en hoort in de rubriek 'jij en de wereld'. Het is 
de eerste keer binnen het leerplan dat de jongeren een blok uit dit onderdeel 
krijgen. 
 
In les 1 kijk je naar de wereld waar je in leeft. Wat zegt de Bijbel over de 
wereld? Je leert dat 'de wereld' vijandig staat tegenover God en wat 
antithese is.  
 
Les 2 gaat over je plaats in de wereld. De Bijbel zegt dat je vreemdeling op 
aarde bent. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe moet je leven als vreemdeling? 
 
Les 3 zet tegenover de onzekerheid van het vreemdelingenleven, de 
zekerheid van de gelovige, je bent eigendom van Jezus Christus en kind 
van God, dat geeft vertrouwen voor de toekomst! 
 
In les 4 leer je dat God je kind van het licht noemt. Kinderen van God zijn 
als sterren in de duisternis van de wereld. Hoe doe je dat, stralen? Of verdof 
je? God zelf is licht, hij verdrijft de duisternis voorgoed.  
 
Les 5 spreekt over de keus die je maakt. Je staat op de tweesprong, 
tussen twee werelden, die van God en die van de duisternis. God roept je tot 
zijn licht. Welke keus maak je? 

het ideaal achter de lessen 
De jongere weet wat het begrip 'wereld' inhoudt en kent zijn plaats als christen ten opzichte van de 
wereld. Hij weet wat vreemdelingschap inhoudt en wat 'kind van het licht' zijn betekent. 
De jongere is ervan overtuigd, dat hij midden in de wereld als vreemdeling moet leven, onder Gods 
leiding en bescherming. 
De jongere leeft als kind van het licht in de wereld. Hij maakt de keuzes die daarbij horen. Hij verdiept 
zich in Gods wil en geeft zich over aan Gods leiding en bescherming.  

 
 



Handleiding 8.1 DE WERELD 

Leerdoel 

Wat je gaat behandelen 

 
Bijbelstudie: Jak. 4:1-10 

 

Lesstof 
De verandering in de wereld 
God heeft alles goed geschapen, in het begin was heel de wereld volmaakt. Door de zondeval is de 
wereld in de macht van de zonde gekomen. Ef. 6:12 spreekt zelfs over de 'wereldbeheersers van deze 
duisternis'. Dat is een radicale omslag, 'de wereld' is tegenover God komen te staan, omdat het niet 
meer Gods wereld wil zijn. 
 
Wat God nu zegt over de wereld 
'Wereld' wordt een term voor de schepping die gevangen is in de duistere machten van duivel en 
zonde. Dat is een tegenstelling als van licht en donker, van liefde en haat, van leven en dood. Over 
die tegenstelling tussen God en de wereld lees je bijvoorbeeld in: Mat. 18:7, Rom. 12:2, 1 Kor. 11:32, 
Gal. 1:4, Ef. 2:1,2, Jak. 1:27, Jak. 4:4, 1 Joh. 2:15-17.  
 
Tegenstelling tussen kerk en wereld 
Midden in de wereld - vijandig gebied - leeft het volk van God. God zelf zet zijn kinderen apart, 
tegenover de wereld, 1 Petr. 2:9-10, dat is 'de antithese'. Die tegenstelling geldt tussen Gods volk en 
de duivel en zijn volgelingen, maar is er ook voor iedere gelovige persoonlijk: je bent wel in de wereld, 
niet van de wereld.  
 
 

 

 

Wat je wilt bereiken 

- In Jak. 4:1-10 kunnen aanwijzen wat leven is als vriend van de wereld, en als vriend van God. 
-  De term 'antithese' kennen en kunnen uitleggen. 
- Voorbeelden kunnen noemen van de tegenstelling tussen 'de wereld' en het volk van God. 
- Vertellen wat je in je eigen leven kunt zien van het leven als kind van God of het leven als vriend van 

de wereld. 
- Kennen: 1 Petr. 2:9-10. 
 
 
 

 

Handvat voor de leider  

Zingen: Ps. 36, Gz. 33,34, E&R 145, 161 
Bijbel: Mat. 18:7, Rom. 12:2, 1 Kor. 11:32, Gal. 1:4, Ef. 2:1,2, Ef. 6:12, Jak. 1:27, Jak. 4:4, 1 Petr. 
2:9-10; 1 Joh. 2:15-17 

Belijdenis: HC zd 52 vr/antw 127 
Literatuur: K. Deddens, Antwoord op je doop, Vuurbaak, J. Douma, Christelijke levensstijl 5, van den 
Berg, Kampen 
 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 

ANTI THESE 



Lesindeling 
 
Intro: Leg uit wat onder 'de wereld' verstaan wordt, de vijandige wereld, los van God en zijn geboden.  
Maak samen een woordveld over de tegenstelling tussen leven in 'de wereld', en leven als kind van 
God. Verdeel een groot papier in drie kolommen. Links zet je bovenaan 'kinderen van de wereld', 
rechts 'kinderen van God'. Wat voor dingen passen in de linker kolom? Wat rechts?  
Links schrijf je bijvoorbeeld: stelen, dronken zijn, schelden, en rechts: bidden, bijbellezen, helpen. 
Probeer niet alleen 'doe-dingen' op te schrijven, maar ook achterliggende gevoelens, bijvoorbeeld aan 
de linkerkant: afgunst, haat, egoïsme, en rechts: naastenliefde, trouw, eerlijkheid, liefde voor God.  
Je doet nu eerst de bijbelstudie, de middelste kolom gebruik je bij opdracht A. 
 
Bijbelstudie: Jakobus 4:1-10 
1 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u 

toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd 

leveren in uw binnenste? 2 U verlangt naar iets, maar krijgt 

het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel 

niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u 

niet bidt. 3 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd 

bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. 4 

Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de 

wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil 

zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. 5 Denk 

toch niet dat dit loze  

woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt 

er vurig aanspraak op; 6 maar de genade die hij schenkt is 

nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen 

hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ 

7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan 

zal die van u wegvluchten. 8 Nader tot God, dan zal hij tot u 

naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, 

weifelaars. 9 Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen 

vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw 

vreugde in somberheid. 10 Verneder u voor de Heer, dan zal 

hij u verheffen. 

 
In de les heb je gelezen over de diepe kloof tussen de kinderen van God en kinderen van de wereld, 
de antithese. 
- Zet in dit bijbelgedeelte een vierkant om de tekst over de antithese. 
- Onderstreep wat past bij het leven van 'de wereld' . 
- Schrijf op wat je moet doen als je bij het rijk van God wilt horen. 
- Wat geeft God je als je bij hem hoort? 
 
Lesondersteuning 
Ervaring: bespreek en laat zien met een kaars en lucifers erbij, dat je slechts voor of tegen God kunt 
zijn. Een kaars kan ook niet ‘een beetje’ branden. 
 

Opdrachten 
A. Kijk eens terug naar het woordveld uit de intro. Kun je het na 
de bijbelstudie aanvullen? Wat zou je in de middelste kolom willen 
zetten? Schrijf er 'antithese' in. Leg uit wat daar mee bedoeld wordt. 
Lees er 1 Petr. 2 : 9-10 bij en leg uit dat de tegenstelling tussen de 
wereld en het volk van God niet door ons gekozen wordt, maar door 

God zelf neergezet. Omdat er vijandschap is tussen wereld en God, is er dus vijandschap tussen 
zijn kinderen en de wereld.   

 
B. Speel met elkaar een rollenspel. Een (of twee) van de jongeren krijgt de opdracht iemand uit te 

beelden die erg trots is op zichzelf, zich op de borst slaat en flink opschept. Eén (of twee) andere 
jongere(n) moeten iemand spelen die zich klein wil maken, nederig is, het idee heeft dat hij/zij veel 
fout heeft gedaan. Daarna komt iemand naar de spelers toe. Degenen die zich klein maakten, 
mogen op een stoel gaan staan. Degenen die zichzelf groot maakten worden klein, gaan op hun 
knieën. Bespreek hierna dat God graag ziet dat wij ons vernederen voor hem, dan zal hij ons 
verheffen (Jak. 4:10). 

 
C. Vul samen het schema in op de andere pagina. Weet je nog meer voorbeelden? Lees samen 

enkele van deze teksten: Mat. 18:7, Rom. 12:2, 1 Kor. 11:32, Gal. 1:4, Ef. 2:1,2, Jak. 1:27, Jak. 
4:4, 1 Joh. 2:15-17. (Tip: ieder zoekt een ander vers op, om de beurt voorlezen.) Vind je de 
tegenstelling tussen 'wereld' en het rijk van God groot? Kan iemand de wereld combineren met het 
leven met God? Kijk nog eens naar de voorbeelden uit het schema. Combineer je zelf dingen van 
de wereld met dingen van Gods rijk? Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe zou God daar tegenaan 
kijken? 

 



D. Neem een krant en kruis aan wat van de 'wereld' is en wat hoort bij Gods rijk. Wie is er eigenlijk de 
baas? Waar stuurt de satan op aan? En God? Zie je dat ook? Hoe gaat dat nog veranderen? 

 
E. Praat samen over deze vragen: Kan het gebeuren dat je in je leven weinig merkt van de 

vijandschap tussen de wereld en God? Hoe doe je dat, een vijand zijn van de duivel? Kun je als 
gelovige in de wereld leven zonder een goede band met de Here Jezus? 

 
F. Lees de tekst uit Jakobus 4:1-10 nogmaals en maak er een brief van in eigen woorden, gericht aan 

je eigen gemeente. 
 
Thuis verder werken en/of toetsen 
Leren: 1 Petr. 2 : 9-10 + lezen: les 8.2 
 
Opdrachten om uit te kiezen:  
- Schrijf een stukje voor een encyclopedie, leg uit wat antithese is.  
- Bedenk drie dingen die je kunt doen juist omdat je kind van God bent, dingen die niet passen bij 

'leven in de wereld'. Kies er dan één uit en doe dat. Vertel wat je koos en hoe het ging volgende keer 
in de groep. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
niemand kan een 
ander het geloof 
geven,  

 
 
je kunt wel een ander 
het geloof voorleven..!! 



Bij opdracht C 

Werelds leven of leven als kind van God 

 
In het schema hieronder staan dingen uit een werelds leven tegenover dingen uit het leven van 
kinderen van God. Vul de ontbrekende dingen in, en vul het aan met een aantal eigen voorbeelden. 
 

'werelds' leven leven als kind van God 

stelen zuinig zijn op spullen van een ander 

vloeken  

 bidden tot God 

 helpen wie in problemen zit 

alles doen waar je zin in hebt  

hate mail sturen  

 je oma in het bejaardenhuis bezoeken 

 eerlijkheid 

jaloezie  

  

  

 
Probeer samen niet enkel 'doe-dingen' te bedenken, maar ook gevoelens, houdingen. 
Wees niet tevreden met een 'niet….’ antwoord, bijvoorbeeld tegenover vloeken accepteer je niet het 
antwoord: ‘niet vloeken’, wel goed is bijvoorbeeld: 'de Here loven' of 'eerbiedig over God spreken'.  
Tip: bedenk iets bij elk van de tien geboden. 
 

Antithese kun je ook uitbeelden met 
symbolen. Kun je een uitleg geven bij de 
afbeeldingen hieronder? 
Welke tegenstelling zie je? 
 
Bedenk zelf nog een aantal beelden hierbij!  



 
 
 

 

mentorhandleiding 8.2 VREEMDELING 

leerdoel   

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Hebr. 11 : 8-10 en 13-16 
 
lesstof 
Vreemdelingschap 
De Here God is met zijn volk onderweg naar een nieuwe 
toekomst. Zijn kinderen horen niet thuis in deze zondige 
wereld. Hij maakt hen tot vreemdeling, tot 'gast'. Wie 
vreemdeling is voelt zich ontheemd, hoort ergens anders thuis, heeft een eigen cultuur en regels. Een 
christen hoort bij God, luistert naar zijn wetten en is onderweg naar God. Zie bijv. Hebr. 11 : 13-16; 1 
Petr. 1 : 13-19; 1 Petr. 2 : 11-12. 
 
Jij bent een vreemdeling! Drie dingen maken het verschil: 
1. je roeping - God heeft je geroepen, je bent van hem en voor hem, dat onderscheidt je van de 
mensen om je heen. Vreemdelingschap is een roeping en een voorrecht. 
2. je levensstijl - Je leeft anders dan de mensen om je heen, je christelijke levensstijl 
maakt je tot vreemdeling 
3. je toekomst - Je bent op reis, de aarde is niet je eindbestemming, want je vaderland 
ligt in de hemel.  
 
Je doop: De doop stempelt je tot vreemdeling en zet je apart. Je draagt het teken van 
God. Daarom hoor je niet bij de mensen van deze wereld, je draagt immers niet het 
teken van het beest, Op. 13 : 16; 20 : 4.  
De belijdenis zegt: Je doop 'onderscheidt je van de kinderen van de ongelovigen', HC 
zd 27 vr/antw 74, en is het 'merk-, en veldteken van Christus', NGB art 34. 
 

Vreemdelingschap en beleving 
God zet zijn kinderen apart als vreemdeling. Soms kun je dat heel erg zo ervaren, 
een gevoel van 'er hier niet bij horen' of je 'niet thuis voelen' bij de mensen om je 
heen. Het kan ook zijn dat je je er helemaal niet zo bewust van bent. Je hebt het 
immers goed hier? Als je geen ervaringen hebt over je 'vreemdeling-zijn' kun je je 
afvragen of je wel vreemdeling bent. Denk je wel aan je roeping? Leef je als 
vreemdeling? Vergeet je niet dat je onderweg bent? 
Een christen onderweg heeft heimwee naar een vaderland wat hij nog nooit zag, 
maar waarvan hij weet dat hij daar thuis komt. 

 

wat je wilt bereiken 

- kunnen vertellen over het vreemdelingschap  
- aan de hand van Hebr. 11 kunnen vertellen wat 'vreemdeling zijn' betekent voor een gelovige 
- iets kunnen vertellen over vreemdelingschap in je eigen leven 
- weten welke 3 punten maken dat je vreemdeling bent (geroepen, levensstijl, toekomst) 
- kunnen uitleggen wat je doop te maken heeft met 'vreemdeling zijn'.  
 

handvat voor de mentor: 

zingen: Ps. 84, Ps. 121, Ps. 123, E&R 85 
bijbel: Hebr. 11 : 8-10, Hebr. 11 : 13-16; 1 Petr. 1 : 13-19; 1 Petr. 2 : 11-12, Opb. 13 : 16; 20 : 4 



belijdenis: NGB art 34; HC zd 27 vr/antw 74 

literatuur: J. Douma, Christelijke levensstijl, pag. 23 e.v. 



lesindeling 

intro: Neem een doos mee met een paar appels. Sommigen geef je een stickertje en je doet er een 
officieel briefje bij: "Mededeling van het hof: Appels met sticker gaan naar de tafel van de koningin, 
appels zonder sticker worden afgevoerd". Bekijk samen: verschillen de appels? Nee. Wat is het enige 
onderscheid? Ze hebben een sticker. Vergelijk dat eens met de doop. God zet als het ware een 
stempel op je voorhoofd, Ik wil je Vader zijn. Hij zet je apart. 
Schik de appels met sticker op een mooie schaal. Met deze opdracht kun je goed 
de roeping tot vreemdeling en de bestemming uitleggen. Bespreek de stof onder 
het kopje: "Jij bent een vreemdeling! Drie dingen maken het verschil". 
 
bijbelstudie: Hebr.11:8-10 
8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, 

gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou 

krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9 

Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was 

maar hem  

nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede- 

erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10 

omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God 

zelf ontworpen en gebouwd.  

Abraham is vreemdeling. Drie dingen maken je een vreemdeling in bijbelse zin: je roeping, je 
levensstijl en je toekomst. Waar zie je deze drie dingen in de tekst? 
 
Lees nu Hebr. 11:13-16 
13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was 

zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een 

glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op 

aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14 Door zo te 

spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een 

vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland 

waaruit ze 

weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel 

teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een 

beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er 

niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen 

een stad gereedgemaakt. 

- Hoe hielden gelovigen als Abraham het vol om vreemdeling te zijn?  
- Wanneer zouden ze het niet volgehouden hebben? 
- Wat kun jij hiervan leren? 
 
opdrachten 
Stel je voor: Je ouders gaan verhuizen naar een moslimland en jij gaat mee. Je krijgt te maken met 
een andere taal en een andere cultuur. Geen vrienden, vriendinnen en familie in de buurt. 
Veel feesten die in dat land worden gevierd zijn onbekend en de zondag, het Kerstfeest en Pasen 
worden niet gevierd. Je blijft voor een periode van 4 jaar, daarna gaan jullie weer naar huis. 
- Is het belangrijk de zondag en de vertrouwde feesten te blijven vieren? 
- Wat gebeurt er als je je zo aanpast dat je vergeet dat je Nederlander bent? En als je vergeet dat je 
christen bent? 
 
extra opdrachten: 
- Schrijf een aantal dingen op waar een asielzoeker tegen aanloopt. Geldt dat ook voor een christen 

op aarde? Hoe kun je als christen goed omgaan met asielzoekers? Lees hierbij Lev. 19:34! 
- Lees Ef. 4:20. Wat betekent 'anders' hier? (niet leven in de stijl van de wereld, niet liegen, vuile 

taal enz.) Ervaar jij wel eens dat je anders bent? Heb je je ooit vreemdeling gevoeld? 

thuis verder werken en/of toetsen 

lezen: les 8.3 
opdrachten om uit te kiezen:  
- vraag je ouders naar je doopkaart. Maak een bladwijzer met je doopdatum en de tekst: Ik heb je bij je 
naam geroepen, je bent van Mij.  
- maak een gedicht over vreemdelingschap 

 
  
 



 

mentorhandleiding 8.3 JE ZEKERHEID 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Rom. 8:38-39  
 

lesstof 
Kind van God 
Het geloof maakt je vreemdeling op aarde. Je roeping, je levensstijl en je toekomst zijn anders dan 
van de mensen van deze wereld. Jij bent kind van God. God heeft jou geroepen. Bij de doop gaf hij je 
zijn beloften. Hij houdt van je en laat je nooit in de steek. In de doop heeft God je zijn bescherming 
beloofd. 
 
Christus heeft de wereld overwonnen 
De wereld is vijandig tegenover God. Hoe kun je het dan als vreemdeling hier redden? Je 
mag goede moed hebben, want Christus heeft de duivel, de heerser over deze wereld, 
verslagen. Christus heeft 'de wereld' overwonnen, Joh. 16 : 33 en heeft beloofd dat hij zijn 
discipelen, zijn volgelingen, niet als wezen zal achterlaten, Joh. 14 : 18. Tot hij terug komt, 
zorgt hij elke dag voor zijn kinderen, ook voor jou. 
 
Vertrouwen op je Vader 
Je bent het eigendom van Jezus Christus, want hij heeft je gekocht met zijn bloed. Daarom wil God je 
Vader zijn en mag je zeker zijn van een machtige toekomst. Het is je enige houvast in leven en 
sterven. Zo kun je vol geloofsvertrouwen leven in een wereld vol vijandschap, Rom. 8 : 31-39. 

 

wat je wilt bereiken 

- weten dat je als vreemdeling te maken kunt krijgen met onzekerheid en 

vijandschap, en dat daartegenover de zekerheid staat die God geeft 

- kunnen aangeven wat het voor je betekent dat je kind van God bent 

- kunnen vertellen hoe Jezus je tot zijn eigendom heeft gemaakt  

- een paar voorbeelden kunnen noemen van problemen die je in je leven hebt of 

kunt krijgen, en vertellen of dat tussen jou en God in kan komen staan 

- kennen: HC zd 1 vr/antw 1 

 

 
 

handvat voor de mentor:  

zingen: E&R 82 (past bij de bijbelstudie); Ps. 16:1,4,5, Ps. 23, Ps. 62:3,4, E&R 59, E&R 169 

bijbel: Joh. 14, 15, 16; Rom. 8 : 31-39; 1 Tess. 5:23,24; 1 Petr. 1:3-12; 1 Petr. 5:10,11 

belijdenis: HC zd 1 vr/antw 1 
literatuur: C.Bijl, Houvast en troost, pag. 11-20. 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 

God is immers voor ons..!!!!!! 



 

lesindeling 

Bespreking en inoefenen van HC zd 1, vr/antw 1.  
Lees vr/antw 1 twee keer door (tip:om de beurt een alinea) en onderstreep de tweede keer deze 
woorden: eigendom zijn, betalen, verlossen, bewaren, tot heil dienen, zekerheid geven, bereid maken. 
Schrijf ze over en probeer aan de hand van deze woorden de zondag in je eigen woorden te vertellen 
(boekje dicht).  
Lees vraag en antwoord 1 nog een keer door en geef aan met verschillende kleur wat de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest doen. Leg zonodig moeilijke passages uit. 
 
bijbelstudie: 
Schrijf op –zonder dat een ander het ziet- waar jij echt bang voor bent. Iets wat er in de toekomst zou 
kunnen gebeuren, of iets waar je het nu al heel moeilijk mee hebt. Vouw het briefje dicht en stop het in 
je zak. Lees nu samen: Rom. 8:38-39 

38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 

engelen noch machten noch krachten, heden noch 

toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar 

in de schepping  

is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die 

hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 
Bespreek welke troost uit de tekst spreekt, waar je zeker van mag zijn. 
Neem het briefje mee naar huis. Bid ervoor en verscheur het briefje. Leg uit waarom ze het briefje 
kunnen verscheuren: God zorgt dat je angsten nooit tussen jou en hem in komen staan, hij is 
machtiger! 
 
opdracht 

- Elke medaille heeft twee kanten. Maak een geloofsmedaille, teken twee cirkels en schrijf 
er boven 'vreemdelingschap', en 'geloofszekerheid'. Bedenk wat je er op gaat schrijven. 
Bijvoorbeeld kant 1: ik doe soms anders als leeftijdgenoten, ik vecht tegen verleiding, ik heb 
moeite om vol te houden, ik ben nog onderweg naar mijn vaderland in de hemel; en kant 2: 
mijn Vader zorgt voor me, Jezus betaalde voor mijn zonden, de Geest helpt me geloven, 
niets komt tussen God en mij, ik kom straks Thuis. Vouw het papier dubbel zodat je een 
medaille met twee zijden krijgt en knip de cirkel uit. 
Praat met elkaar over de spanning tussen geloofszekerheid en je 'vreemdeling zijn' in het 
dagelijkse leven. Hoe kan de zekerheid van het geloof, de ene kant van de medaille, je 
helpen om vreemdeling te zijn? Hoe steunt God je daarin? Kun je elkaar daarin ook helpen? 

Bedenk welk randschrift de medaille zou kunnen hebben en schrijf dat langs de rand. Niets tussen 
Jezus en mij, of: Jezus is mijn eigenaar, of: ik ben van Jezus. 
Maak een mooi lint aan de medaille en hang hem aan de muur van je kamer.  
 
- Sommige christenen worden vervolgd om hun geloof. Het stelt hun geloofsvertrouwen op de proef, 
tegelijk kunnen zij vaak getuigen van de hulp van God in hun leven. Vertel daarover aan de hand van 
actuele informatie (bijvoorbeeld met info van Friedenstimme of OpenDoors). Schrijf met elkaar een 
kaart en gebruik gegevens uit de Bijbel om te bemoedigen. 
 
extra opdrachten 
- Lees Psalm 23, een psalm vol vertrouwen. Zoek meer psalmen waarin gezongen wordt over 
vertrouwen op God. Kies er één uit en zing die samen. Psalm 46, 56, 91, 116, 121. 
- Heb je zelf wel eens problemen gehad waarbij je duidelijk hebt gemerkt dat God je hielp? 
Kun je dat vertellen? Hoe kan God helpen als je problemen hebt? Kun je elkaar ook 
bemoedigen?  

thuis verder werken en/of toetsen 

leren: HC zd 1 vr/antw 1 + lezen les 8.4 
opdrachten om uit te kiezen 
- Merk op hoe de Here God je bemoedigt in je geloof. Schrijf 2 momenten op om aan je groep te vertellen. 
Schrijf Rom. 8:38, 39 over. Vul aan met: Ik ben er ook zeker van dat ………. (5 voorbeelden uit jouw leven)…….. 
niet kan komen tussen de Here Jezus en mij. 



mentorhandleiding 8.4 KIND VAN HET LICHT 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Jes. 9:1, Luc. 1:78,79 en Fil. 2:15 

 
lesstof: 
Kinderen van het licht 
God noemt de wereld duisternis, Joh. 1 : 5. In de wereld zijn zonde en 
ziekte en dood. Die horen niet bij God, want God is licht en leven. Maar 
mensen kozen tegen God en om hen is de aarde vervloekt. In deze 
duisternis schijnt het licht van Christus, Joh. 1 : 1-14; Joh. 3 : 19; Joh. 9 : 5. 
Hij is zelf God en is door God gezonden om het donker te verdrijven. Door 
hem is er nieuw leven voor ieder die in hem gelooft. 
Wie bij Christus hoort, is een kind van het licht, Ef. 5 : 8; 1 Tess. 5. Gods 
kinderen zijn lichtende sterren in de wereld, temidden van een ontaard en verkeerd geslacht, Fil. 1 : 
15. 
 
Beïnvloeden of beïnvloed worden? 
Welke plaats neem je in de wereld in? Word je beïnvloed door de duisternis? Of wordt de duisternis 
beïnvloed door jou? 
 
Het licht overwint 
God Zelf is licht, en woont in een ontoegankelijk licht, 1 Tim. 6 : 16. Wie nu leeft in het licht van 
Christus, 1 Joh. 2 : 8,9,10, zal straks voor eeuwig in Gods licht mogen leven, Op. 21 : 23,24, Op. 22 : 
5. De duisternis wordt verdreven en het licht overwint. God zelf overwint tot hij alles is in allen. 
 
 
 

wat je wilt bereiken 

- aan de hand van de bijbelstudie kunnen uitleggen dat Jezus het licht in de wereld is 
- kunnen vertellen wanneer/hoe je kind van het licht bent 
- duisternis in de wereld kunnen aanwijzen en kunnen aanwijzen waar je licht ziet 
- weten dat God zelf licht is en dat zonde daar absoluut niet bij past  
 
 
 
 

 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 27; Gz 8; Gz. 9; E&R 63 
bijbel: Mat. 4:12-17; Joh. 1 : 1-14; Joh. 3 : 19; Joh. 9 : 5 Ef. 5 : 8; Fil. 2 : 15; 1 Tess. 5; 1 Tim. 6 : 16; 1 
Joh. 2 : 8,9,10; Op. 21 : 23,24; Op. 22 : 5.  
 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



lesindeling 
bijbelstudie Jes. 9:1 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.  

Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.  

- Wie profeteert hier en over wie heeft hij het? 
- Welke donkerheid/duisternis wordt hier bedoeld? 
- Wat is het licht?  
 
Luc. 1:78,79  
78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de 

hemel over ons opgaan  

79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de 

dood,  

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’  

- Beantwoord voor dit bijbeldeel dezelfde drie vragen en zing dan samen Gz. 8:4 
 
Zoals de koplamp van een auto de reflector van een fiets laat stralen, zo gaan Gods kinderen het licht 
doorstralen. Bekijk dat met: Fil. 2:15 
15 opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, 

waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 

- Hoe worden de mensen 'van de wereld' hier genoemd? 
- Hoe noemt Paulus de gelovige Filippenzen? 
- Wat moeten ze doen om sterren te zijn? 
- Hoe straal jij/ kun jij stralen in deze wereld? 
 
opdrachten: 
- Neem een zwart papier als ondergrond, en knip uit geel papier een ster. Kies een 
tekst uit de les, die je mooi vindt en schrijf hem erbij. Plak om de ster gele stralen en schrijf op elk een 
voorbeeld hoe je als kind van God in deze wereld kunt 'stralen'. (spreken over God, anderen helpen, 
aandacht geven aan een zieke, de zondag houden, bidden). 
Lees hierbij Mat. 5:14-16. Wat betekent dit bijbelgedeelte? Zegt het iets over hoe je kunt stralen? 
 
- Pak een krant en omcirkel met rood de berichten die horen bij een wereld die met God niet rekent. 
Omcirkel geel die berichten die het licht van God doorstralen. Bedenk een gebed waarin je God vraagt 
dat zijn licht meer zichtbaar wordt in de wereld. Als dit gebed verhoord wordt, wat gebeurt er dan met 
de mensen? En met de wereld om ons heen? En met de kerk? En met jezelf? 
 
- Lees Op. 21:22-27 en bekijk wie hier licht geeft. Wat past er wel bij het licht van God en wat niet? 
Kun je boven dit stuk zetten: ' Het licht overwint'? Hoe zou je andere mensen duidelijk kunnen maken 
dat zij nu in het donker leven en dat het licht het gaat winnen? 
 
- Zoek in de concordantie het woord duisternis op. Bekijk van verschillende teksten wanneer het 
gezegd wordt, over wie en wat licht en duisternis daar betekenen. De mentor neemt een concordantie 
mee om te laten zien hoe die werkt. Deel een kopie uit van de pagina waar het woord 'duisternis' op 
staat uitgewerkt. 
 
extra opdrachten 
- Maak een kerkversiering met Ri. 5:31b bij. Laat duidelijk uitkomen wat donker en licht in deze 

wereld betekenen. 
- De tekst uit Jesaja 9 (zie bijbelstudie) wordt aangehaald in Mat. 4:15,16 en 1 Petr. 2:9. Bekijk daar 

wat licht en donker is, over wie het gaat, wanneer het gezegd wordt en wat dat voor jou betekent.  

thuis verder werken en/of toetsen 

lezen 8.5 
opdrachten om uit te kiezen:  
- zoek op wat Simeon zingt, Luc. 2:29-32. Schrijf het op in eigen woorden, of maak een lied hiervan op een 

wijs naar eigen keuze. 
- lees Mat. 5:14-16 en bedenk twee voorbeelden die passen bij licht onder de korenmaat en twee die passen 

bij licht op de standaard. 
zoek liederen op die gaan over licht, neem ze mee en kies er één om volgende keer te zingen. 



mentorhandleiding 8.5 OP DE TWEESPRONG 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

 
bijbelstudie: Gen 13:10-13 en 2 Tim. 3:14-17. 
 
lesstof: 
Op de grens van twee werelden. 
Je leeft als kind van God voortdurend in de spanning tussen licht en 
duisternis, dat betekent dat je steeds voor keuzes staat. Elk keuze-moment 
is een tweesprong tussen de brede en de smalle weg, Mat. 7:13-14. 
 
Wat beïnvloedt je keuze?  
Bij het maken van keuzes spelen je ouders, de gemeente, je vrienden, de 
wereld om je heen en de cultuur waarin je opgroeit een rol. Hoe 
(on)betrouwbaar zijn deze factoren? 2 Tim. 3:14-17. 
 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad  
De Heilige Geest wil ons door Gods Woord de goede weg wijzen Ps. 119 : 
105, Ps 19.. Met andere gelovigen samen moet je je afvragen wat de wil van 
God is in deze wereld, Ef. 5 : 17; Kol. 1 : 9; 1 Petr. 4 : 2,3, en toezien op jezelf, 
leef zuiver Fil. 4 : 8,9. 
 
 
 

 

wat je wilt bereiken 

- weten dat er twee werelden zijn, dat er een keuze gemaakt moet worden 
- aan de hand van Gen. 13:10-13 kunnen uitleggen dat de mooiste keuze niet altijd de 
goede is 
- een aantal factoren kunnen noemen die invloed op je uitoefenen en kunnen 
aangeven of je met die invloed blij bent of dat je er voor op moet passen 
- kunnen uitleggen dat Gods woord kan helpen bij het maken van keuzes, het is een 
lamp, een helder licht 

 
 
 

 
 
 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 1; Ps. 25: 2, 6; Ps. 119:38, 40; E&R52; E&R 54. 
bijbel: Gen 13:10-13; Ps 19; Ps. 119 : 105; Mat. 7:13-14; Ef. 5 : 17; Fil. 4 : 8,9; Kol. 1 : 9; 2 Tim. 3:14-
17;1 Petr. 4 : 2,3. 
 

de lesstof is verder uitgewerkt 
in de map voor de jongeren 



 

lesindeling  

intro: kijk terug en vul in: In welke les leerde je: 
- een kind van God straalt als een ster in de wereld 
- de 'wereld' is in de macht van de duivel 
- de kloof tussen de werel  d en God heet antithe  se  
- een gelovige is op aarde een vreemdeling 
- een gelovige is een kind van God, dat geeft zekerheid 
- op aarde leeft een verkeerd en ontaard geslacht 
- de doop is een stempel waarmee God je apart zet 
- het licht van God overwint 
 
Als kind van God leef je op de grens tussen twee werelden, tussen licht en 
duisternis. Aan de ene kant ben je vreemdeling aan de andere kant 
wereldburger, vaak moet je kiezen. Daar gaat de bijbelstudie over. 

 
bijbelstudie: Gen 13:10-13 Vertel de geschiedenis voorafgaand aan dit gedeelte. 
10 Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de 

hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de 

HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even 

waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte. 11 Daarom 

koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke 

richting. Zo gingen ze uiteen.  

12 Abram bleef in Kanaän wonen, maar Lot sloeg zijn tenten 

op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit 

tot aan Sodom; 13 de mensen daar waren slecht, ze 

zondigden zwaar tegen de HEER. 

- Waarom kiest Lot ervoor om in het gebied rond Sodom te wonen? 
- Zijn er argumenten tegen? 
- Gedraagt Lot zich als vreemdeling? 
- Zou Lot in Sodom kunnen stralen als een ster? Lees hierbij hoofdstuk 19, vers 9 en 14 van tevoren 
zelf door. Lot maakte een foute keuze, toch redt God Lot van zijn verkeerde keuze.  
 
Lees nu 2 Tim. 3:14-17. 
14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met 

overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren 

15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige 

geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt 

gered door het geloof in Christus Jezus. 16 Elke schrifttekst 

is door God  

geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, 

om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden 

tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor 

zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is 

toegerust. 

Zoek eens op in dit gedeelte wie en wat jou helpt om goede keuzes te maken. 
 

opdrachten: Als je keuzes moet maken, word je beïnvloed. Vul in de tabel op de volgende bladzijde 
in. Geef met kruisjes aan, hoeveel jij door de genoemde zaken wordt beinvloed. Is dat positief of 
negatief? Kun je zelf nog andere dingen bedenken die veel of weinig invloed op je uitoefenen? 
- Zet nu pijlen in de kolommen als je wilt dat de invloed groter of kleiner wordt. Waarom wil je dat? 
Hoe kan God je helpen goede keuzes te maken? Gebruik je zijn woord als je kiest? 
 
- Lees samen Ps. 19:15 en zing het op de wijs van E&R 54. Noem zaken op waarin je moet kiezen, 
vakkenpakket, vriendschappen, tijd of geldbesteding, praat er over of je het moeilijk/makkelijk vindt te 
kiezen wat God wil. Bid samen God om zijn hulp bij het maken van goede keuzes. 
 
- Bespreek de cartoons. 
 
extra opdracht: Bedenk hoe je niet-gelovigen kunt uitleggen wat je dit blok leerde. 

 
thuis verder werken en/of toetsen 

opdracht: schrijf in het kort op wat je de leukste les vond van dit blok en waarom. Mail dat elkaar, of lever het in bij 
de mentor. 



tabel over invloeden in je leven 
 
 
 
 

  weinig middelmatig groot 

Gods Woord 
 

   

Ouders 
 

   

Gemeente 
 

   

Vrienden 
 

   

Klasgenoten 
 

   

'De wereld' 
 

   

Cultuur (tv, PC, mobiel) 
 

   

…….. 
 
 

   

 
 
 

Als je keuzes moet maken, word je beïnvloed. Geef met kruisjes aan, hoeveel jij door 
de genoemde zaken wordt beinvloed. Is dat positief of negatief? Kun je zelf nog 
andere dingen bedenken die veel of weinig invloed op je uitoefenen? 
 
 
 
Zet nu pijlen in de kolommen als je wilt dat de invloed groter of kleiner wordt. Waarom 
wil je dat? 
Hoe kan God je helpen goede keuzes te maken? Gebruik je zijn woord als je kiest? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Cartoons 
Praat samen over deze cartoons. 
 
 

 
Wat is jouw verleiding? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geloven of niet 

een wereld van verschil…? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak hieronder zelf een cartoon over ‘antithese’. 





overzichtsschema 


