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Inleiding
In het nieuwe seizoen 2015-2016 gaan we ons met het jaarthema
Jezus volgen bezig houden met de relatie van God met de mens.
Ofwel hoe onderhoudt God een relatie met mij en hoe doe ik dat
met Hem?
Omdat in de zondagse prediking de relatie met Jezus vanuit het
nieuwe testamanent (Marcus evangelie) centraal staat, hebben we
voor het bijbelstudieprogramma gekozen om de relaties van
mensen uit het oude testament met God onder de loep te nemen.
We hebben geprobeerd om de niet al te gebruikelijke
geloofshelden uit het Oude Testament in deze bijbelstudies uit te
werken. Sommige bijbelstudies zijn daarom in positieve zin wat
ongemakkelijk. Want niet alle relaties met God lopen goed af!
Naast de relatie die God heeft met de mens volgen we ook de rode
lijn van de heilsgeschiedenis in het oude testament van God met
Zijn volk. Door de personen met een naam en hun levensverhaal
te bestuderen, hopen we dat u/jij de rijkdom van de relatie met
God ontdekt en herkent. Die relatie is soms geweldig en perfect,
maar soms ook zo lastig, weerbarstig en gebroken. Al die
verschillende aspecten van de relatie met God komen in dit
bijbelstudieboekje naar voren.
Graag nodigen we u/jou uit dit boekje ook als een echt werkboek
te gebruiken. We hebben geprobeerd voldoende ruimte tussen de
vragen te laten zodat u/jij daarin de eigen aantekeningen en
gedachten kunt noteren. Ook hebben we twee methoden van
verwerkingsvragen bij elk bijbelgedeelte op geschreven. De vers
voor vers methode waarin je heel systematisch vragen aan de
tekst stelt. Of de toepassingsvragen die je als kring snel naar de
kern van het bijbelgedeelte brengt. Het is aan elke kring zelf hierin
een keuze te maken.
Belangrijk is wel om aan het einde van elke bijbelstudie voor jezelf
hoofstuk 12, bladzijde 48 in te vullen. Het is de bedoeling dat aan
Bijbelstudies: Jezus volgen

4

	
  

het einde van het bijbelstudieseizoen dit hoofdstuk op een eigen
kringavond (zie voor een overzicht van de kringen het
jaarprogrammaboekje) met elkaar besproken en gedeeld wordt.
Als kernteam hopen en bidden we dat het aangereikte materiaal
de onderlinge gesprekken stimuleert tot opbouw van het
persoonlijke geloof en onze gemeente! Mochten er tijdens de
voorbereiding of kringavonden vragen, opmerkingen e.d. opkomen
dan kunnen deze aan de netwerkouderling worden doorgegeven,
netwerkouderling@lijnbaankerk.nl. We zullen dan in het kernteam
bekijken of de stof een preek waard is of hoe we op een andere
manier hieraan aandacht kunnen geven!
We wensen jullie veel studieplezier en zegen,
Astrid Klomp
Arjen Verburg
Gert Bor
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1. Adam (1)

: Perfect

Bijbelgedeelte

: Genesis 1:24-2:25

Inleiding
Stel je eens een planeet in ons zonnestelsel voor waar je
binnenkort voor het eerst naartoe zal reizen. Deze planeet
genaamd “Paradijs” wordt bewoond door slechts twee mensen die
leven in een perfecte relatie en wereld, gehoorzaam aan de Heer
van het heelal. Wat zou je van hen willen weten?
Met de start van de serie bijbelstudies in het kader van het
jaarthema beginnen we bij het begin van de bijbel, het
scheppingsverhaal. Want in het paradijs was de relatie tussen God
en mens en tussen Adam en Eva perfect en volmaakt. Zijn
schepping is een daad van één almachtige God die geen rivaal had
en die de wereld niet maakte op de manier waarop een strijder
een gevecht wint, maar als een kunstenaar die iets bijzonders, iets
moois tot stand brengt. En als kunstenaar is zijn scheppingsdaad
er één van pure vreugde (Spreuken 8:27-31).
In dit bijbelgedeelte zien we gelijk wat de diepste intentie van God
voor de relatie met de mens is:
1. De mens is geschapen door God
2. De mens is zeer gewenst door God als kroon op de schepping
3. De mens is beelddrager van God
4. De mens is rentmeester (gezagdrager en beheerder) van Gods
schepping
5. De mens is gezegend door God
6. God geeft aan de mens een medemens die bij hem/haar past
7. God geeft de mens ruimte om te kiezen met een eigen wil
(goed/kwaad)
PS: Wil je meer over zo’n reis van een mens naar een perfecte wereld willen weten?
Lees “Perelandra: Een reis naar Venus” van C.S. Lewis.
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Verwerking - vers voor vers
1. Lees Genesis 1:24-2-25
2. Wat zegt dit gedeelte over God?
3. Wat zegt dit gedeelte over de mens?
4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?
5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?
6. Welke opdracht of gebedspunt neem je mee?
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Verwerking - vragen
Om de relatie tussen God en de mens in het paradijs te
bestuderen, bespreken we de volgende vragen:
1. Welk beeld heb je na het lezen van dit bijbelgedeelte over de
relatie tussen God en de geschapen mens in het paradijs?

2. Hoe vul je de opdracht van God in om voor Zijn schepping te
zorgen en die te beheren? Wat lukt? Wat is lastig?

3. Had God de mens wel een eigen wil moeten geven? Zeker nu
we weten welke ellende daarvan gekomen is?

4. Hoe onderhoud jij - weliswaar gebroken – de relatie met God?
Wat lukt? Wat is lastig?

Invulopdracht
Vul het laatste hoofdstuk 12 “God en de mens/God en ik” op
bladzijde 48 in.
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2. Adam (2)

: Gebroken

Bijbelgedeelte

: Genesis 3:1-24

Inleiding
Stel je eens een eiland op onze aardbol voor die vandaag nieuw
ontdekt is. Waar mensen wonen waar het normaal en heel gewoon
is als je steelt, iemand de hersens in slaat, de vrouw of man van
een ander neemt, een ander mens veel pijn doet, gestimuleerd
wordt om je verslaving uit te leven en een standbeeld op het
marktplein krijgt als je een medemens dood. Waarom is er op onze
wereld nog nooit zo’n eiland ontdekt?
Met deze tweede bijbelstudie in het kader van het jaarthema vallen
we midden in de zondeval. Ofwel de perfecte relatie tussen God en
de mens wordt verbroken. De slang grijpt de mens beet. Precies
op het meest bijzondere en unieke wat God in de mens heeft
gelegd, in de eigen vrije wil. Dé plaats waar ook de liefde van de
mens is gehuisvest. En dat slaat bij de vrouw – gestimuleerd door
de slang - volledig door naar begeerte. De vrucht werd heel
aanlokkelijk en ze zagen er heerlijk uit. In dit bijbelgedeelte zien
we direct wat de consequenties zijn voor de relatie van God met
de mens en de mensen onderling:
1. De mens voelt zich naakt
2. De mens bedekt zich
3. De mens verbergt zich voor God
4. De mens is bang voor God
5. De mens wijst naar de ander
6. De zwangerschap van de vrouw wordt zwaar
7. De man heerst over de vrouw
8. De mens moet zwoegen om te werken en te eten
9. De mens gaat dood (stof ben je, tot stof keer je terug)
10. De mens wordt het paradijs uitgestuurd
11. De mens kan niet meer eten van de levensboom
PS: wil je weten hoe de toekomst eruit ziet? Terug naar het paradijs kunnen we
niet, maar onze toekomst is een stad: lees Openbaring 21.
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Verwerking - vers voor vers
1. Lees Genesis 3:1-24
2. Wat zegt dit gedeelte over God?
3. Wat zegt dit gedeelte over de mens?
4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?
5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?
6. Welke opdracht of gebedspunt neem je mee?
Verwerking - vragen
Om de relatie tussen God en de mens na de zondeval te
bestuderen, bespreken we de volgende vragen:
1. Welk beeld heb je na het lezen van dit bijbelgedeelte over de
relatie tussen God en de mens na de zondeval?
2. Hou zouden Adam en Eva zich gevoeld hebben in hun nieuwe,
maar gebroken relatie met God?
3. Vanuit welk wereldbeeld denk en leef je? Dat vanuit het
paradijs (de mens is goed geschapen) en/of vanuit de zondeval
(de mens is geneigd tot alle kwaad)? Wat zegt dit over de
manier waarop je tegen de dingen in het leven aankijkt en
leeft?
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4. Wat zegt de zondeval over de relatie tussen man en vrouw,
omgaan met werk en tijd en voortplanting? Welke
gebrokenheid ervaar je hierin?
5. Waarom wil God dat de mens het paradijs verlaat?
6. Stelling: De dood hoort bij het leven! Eens of oneens met deze
stelling? Bespreek wat je overwegingen bij deze stelling zijn.
7. Wat maakt het zo lastig om als mens de relatie met God te
onderhouden?
Invulopdracht
Vul het laatste hoofdstuk 12 op bladzijde 49 “God en de mens/God
en ik” in.
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3. Abraham

: Verbond

Bijbelgedeelte

: Genesis 17:1-27

Inleiding
Abram. Oud en kinderloos. En hij krijgt een visioen. Zoveel sterren
als hij ziet, zoveel nakomelingen zal hij krijgen. En dan wordt zijn
zoon geboren. Ismaël. Niet bij zijn vrouw, maar bij de slavin van
zijn vrouw. Abram was inmiddels al 86 jaar. Dertien jaar later krijgt
Abram opnieuw een verschijning. Te lezen in Genesis 17, het
hoofdstuk voor deze studie. God laat weten dat Abram op zijn
leeftijd nog een zoon zal krijgen. Dit keer bij Sarai. En God sluit
een verbond met Abram. Dit verbond zal God voortzetten met de
zoon van Abram en Sarai en met zijn nakomelingen. Een
eeuwigdurend verbond.
Abram, vanaf Genesis 17 Abraham genoemd, leren we in Genesis
kennen als een man met een stevige relatie met God. Het
hoofdstuk wat we bestuderen beschrijft het verbond wat God met
Abram en zijn nakomelingen aangaat. Een eeuwigdurend verbond!
We zoomen in op de relatie tussen Abram en God; hoe is die
relatie? En we kijken naar het verbond. Wat betekent dit verbond
voor ons? Wat betekent dit verbond voor onze relatie met dezelfde
Allerhoogste?
Verwerking - vers voor vers
1. Lees Genesis 17:1-27
2. Wat zegt dit gedeelte over God?
3. Wat zegt dit gedeelte over de mens?
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4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?
5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?
6. Welke opdracht of gebedspunt neem je mee?
Verwerking - vragen
Om de relatie tussen God en Abram te bestuderen, bespreken we
de volgende vragen.
1. God geeft eerst een opdracht, of misschien wel bevel, voordat
Hij het verbond uitlegt. Waarom zou dat zijn?
2. Wat is de eerste reactie van Abram wanneer God aan hem
verschijnt?
3. Hoe zou jij reageren als God aan je verschijnt?
4. Waar moet Abram aan voldoen om zich te houden aan het
verbond?
5. Welke beloften aan Abram doet God als Zijn deel van het
verbond?
6. Zijn er voorwaarden verbonden aan de beloften van God? Zijn
er ontbindende voorwaarden?
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7. Zijn er voorwaarden verbonden aan jouw relatie met God? Zijn
er ontbindende voorwaarden?

8. Wat kan je van de relatie tussen God en Abram leren?

Invulopdracht
Vul het laatste hoofdstuk 12 op bladzijde 50 “God en de mens/God
en ik” in.
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4. Gideon

: In gesprek

Bijbelgedeelte

: Richteren 6

Inleiding
God is met Abraham en zijn kinderen een eeuwigdurend verbond
aangegaan. De wederzijdse relatie tussen God en Zijn volk kent
echter zo z’n ups en downs. In de tijd van Gideon was de relatie
tussen God en de mens ronduit slecht. De Israelieten deden wat
slecht is in de ogen van de Heer (vers 1) en worden door het volk
Midjan onderdrukt. God laat toe dat oogsten worden vernietigd.
Schapen, runderen en ezels worden meegenomen. Er heerst
bittere armoede. In het eerste hoofdstuk “Perfect” hebben we
gezien dat God niet de veroorzaker of schepper van het kwaad is
in de wereld. Toch ‘gebruikt’ Hij het lijden in dit bijbelgedeelte om
Zijn volk naar Hem te laten verlangen (het volk riep de Heer te
hulp). Hoe ga jij om met lijden in je leven?
Met deze vierde bijbelstudie zoomen we scherp in op de relatie en
het gesprek tussen God en de mens (Gideon) waarin de mens
steeds weer bevestiging bij God zoekt van deze relatie. Ook zien
we de manier waarop Gideon in de dagelijkse praktijk zijn relatie
met God onderhoudt.
Verwerking - vers voor vers
1. Lees Richteren 6
2. Wat zegt dit gedeelte over God?
3. Wat zegt dit gedeelte over de mens?
4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?
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5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?
6. Welke opdracht of gebedspunt neem je mee?
Verwerking – vragen
1. Heb je net als Gideon ook wel eens aan God gevraagd:
“Waarom overkomt dit mij/ons allemaal”? (vers 13). Wat kun je
hierin met elkaar delen?
2. Welke bezwaren heb jij om God op Zijn Woord te gehoorzamen
in wat Hij van je vraagt? (vers 15)
3. Hoe gaat God om met de vraag van Gideon om een teken? Heb
je zelf ook wel eens om een teken gevraagd? Antwoordde God?
4. Nadat God Gideon rust heeft gegeven (vers 24: De Heer geeft
rust) vraagt hij opnieuw twee keer om een teken (vers 37 en
vers 39). Hoe reageert God daarop?
5. Hoe zou jij het vinden om in een liefdesrelatie bij herhaling
bevestiging te moeten geven en te moeten aantonen dat je het
echt meent in wat je zegt en doet voor de ander?
6. Wat zegt dit over de manier waarop God in de relatie met de
mens zit?
7. Herken je je in de manier waarop Gideon z’n vragen, keuzes en
het zoeken van Gods bedoeling voor de Heer neerlegd?
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Invulopdracht
Vul het laatste hoofdstuk 12 op bladzijde 51 “God en de mens/God
en ik” in.
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5. Saul (1)

: Zalving

Bijbelgedeelte

: 1 Samuel 9:27-10:27

Inleiding
Als Samuel oud is geworden stelt hij zijn zonen aan als richters
over het volk. Zij leiden en spreken recht. De zonen, Joel en Abia,
nemen steekpenningen en verdraaiden het recht. Niet het volk
staat centraal, maar het eigen gewin. Het volk is verre van
tevreden. Zij stappen naar Samuel en vragen hem om een koning.
God zegt Samuel de vraag te beantwoorden; Samuel gaat op zoek
en komt uit bij Saul.
Het gedeelte van deze studie beschrijft het vervolg. Saul ontmoet
Samuel en wordt tot koning gezalfd. Het volk krijgt waar het om
vraagt. In het gedeelte bekijken we nader wat er gebeurt tussen
God en Saul. Hoe is deze relatie? Hoe ontwikkelt deze relatie zich?
En wat zegt dit over onze relatie met God en het volgen van Hem?
Verwerking - vers voor vers
1. Lees 1 Samuel 9:27-10:27.

2. Wat zegt dit gedeelte
over God?

3. Wat zegt dit gedeelte
over de mens?
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4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?

5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?

6. Welke opdracht of gebedspunt neem je mee?

Verwerking – vragen
Om de relatie tussen God en Saul te bestuderen, bespreken we de
volgende vragen.
1. Vanaf welk vers is Saul koning? Waarom vanaf dan?

2. Samuel 10:6 ‘gegrepen worden door de Geest en een ander
mens worden.’. Wat houdt dat precies in?

3. Ben jij ooit gegrepen door de Geest en een ander mens
geworden?

4. Samuel 10:1. Door wie werd Samuel gezalfd?
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5. Wat betekent het om gezalfd te worden?

6. Saul kreeg een taak toebedeeld in Gods koninkrijk. Welke taak
heb jij toebedeeld gekregen in Gods koninkrijk?

7. Saul hoorde op een bijzondere manier van zijn taak. Hoe
hoorde jij van jouw taak?

8. Hoe werd Saul toegerust om zijn taak uit te voeren?

9. Hoe wordt jij toegerust voor je taak?

Invulopdracht
Vul het laatste hoofdstuk 12 op bladzijde 52 “God en de mens/God
en ik” in.
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6. Saul (2)

: Oordeel

Bijbelgedeelte

: 1 Samuel 15:10-31 & 28:5-19

Inleiding
Hoe het soms kan lopen. Tijdens de vorige studie lazen we hoe
God zelf koos om Saul tot koning te maken van Zijn volk. Saul
raakte vervuld met Zijn Geest. Werd een nieuw mens. Dat kan
toch alleen maar goed gaan? Twee jaar later. Saul weet het even
niet meer. Zijn soldaten en hij wachten op Samuel, maar deze
komt maar niet. Saul besluit dan zelf tot actie over te gaan en
draagt een brandoffer op, tegen het gebod van de Heer in. Precies
dan komt Samuel aangelopen. Boos op Saul vertelt hij dat Saul zijn
koningschap niet zal standhouden…
Een tijd later krijgt Saul de opdracht op te trekken tegen de
Amelekieten. Saul en zijn manschappen moeten alles vernietigen
van de Amelekieten: mannen, vrouwen, kinderen en alle dieren.
Saul wint de strijd en doodt de Amelekieten. Hun koning Agag
echter werd gespaard. Evenals al het waardevolle vee. Saul deed
niet wat hem gezegd was.
Wat volgt is het eerste stuk wat wij gaan bestuderen. Saul, de
door God uitgekozen en gezalfde koning, heeft niet geluisterd. En
God reageert…
Een tijd later is Saul in oorlog met de Filistijnen. Saul wordt in het
nauw gedreven, ziet geen uitvlucht meer en gaat weer in de fout.
De volgende dag sterft hij.
De gezalfde koning van Gods volk houdt geen stand. Hij valt. En
hoe. Wat een anti-held. Hoe heeft het zo fout kunnen lopen?
Welke gevolgen heeft het? Wat zegt deze slechte afloop ons over
het volgen van God?
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Verwerking - vers voor vers
1. Lees 1 Samuel 15:10-31 en 1 Samuel 28:5-19.
2. Wat zegt dit gedeelte over God?
3. Wat zegt dit gedeelte over de mens?
4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?
5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?
6. Welke opdracht of gebedspunt neem je mee?
Verwerking – vragen
Om de relatie tussen God en Saul te bestuderen, bespreken we de
volgende vragen.

1 Samuel 15:10-31
1. Wat is de eerste reactie van God op het niet luisteren door
Saul?
2. Hoe verklaar je deze heftige reactie?
3. Waarom heeft Saul een gedenkteken voor zichzelf opgericht
(vers 12)?
4. Waarom zouden koning Agag en de waardevolle dieren zijn
gespaard?
Bijbelstudies: Jezus volgen
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5. Saul toont berouw (vers 24+25). Waarom wordt dit niet
geaccepteerd?

1 Samuel 28:5-19
6. Saul raadpleegde de Heer (vers 6). Waarom kreeg hij geen
reactie?
7. Lerende van het verhaal over Saul: hoe zou het zover kunnen
komen dat ons eenzelfde lot wacht als Saul?
8. Wat vraagt God van ons bij het uitvoeren van taken in Zijn
koninkrijk?
Invulopdracht
Vul het laatste hoofdstuk 12 op bladzijde 53 “God en de mens/God
en ik” in.
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7. Job (1)

: Zo stevig als een huis

Bijbelgedeelte

: Job 1 - 2:10

Inleiding
Het welvaartsevangelie. Als je maar goed genoeg gelooft, komt het
wel goed. Je zal genoeg geld hebben, een prima gezondheid en
geluk in de liefde. Schort er iets in het leven? Word je ontslagen,
een mindere gezondheid of het krijgen van kinderen wil niet
vlotten? Dan moet er iets niet goed zitten tussen God en jou. Want
als je echt goed gelooft, zal het goed met je gaan.
Klinkt best simpel. Stiekem is het toch best fijn om je eigen
welvaart in eigen hand te hebben? Gaat het even niet lekker; weet
je precies wat je te doen staat. Dit is precies wat
‘welvaartsevangelisten’ geloven en verkondigen. Met
vanzelfsprekend de nodige gevolgen. Want het zal maar eens niet
zo lekker met je gaan. Financieel of lichamelijk. Vul maar in…
Deze bijbelstudie starten we met het bestuderen van Job. Een
figuur waarvan we allemaal weten dat het hem op z’n zachts
gezegd niet goed afgaat. Hij verliest bezittingen, gezondheid en
kinderen. Welvaartsevangelist of niet: wat Job overkomt spoort
aan tot denken. Wat zou dit met zijn geloof doen? Wat zou dit met
mijn geloof doen? Hoe kan ik iemand volgen die mij zulke dingen
laat overkomen?
Het jaarthema luidt: ‘Jezus volgen’. Hoe kan ik Jezus volgen als
niet alles op rolletjes loopt? Hoe kan ik Jezus volgen als ik lijd? Als
geen andere godsdienst geeft het christelijke geloof het lijden in
deze wereld een centrale plaats door niet in de hemel te blijven of
het als mens in je uppie te hoeven uitzoeken maar als God mens
te worden en te lijden.
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Verwerking - vers voor vers
1. Lees Job 1 en Job 2: 1-10
2. Wat zegt dit gedeelte over God?

3. Wat zegt dit gedeelte over de mens?

4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?

5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?

6. Welke opdracht of gebedspunt neem je mee?

Verwerking - vragen
In deze Bijbelstudie staat de volgende vraag centraal: Hoe kan ik
Jezus volgen als ik lijd? We onderzoeken hoe Job en zijn omgeving
reageren. Om tot een antwoord te komen, duiken we eerst wat
dieper in het gelezen bijbelgedeelte en bespreken we de volgende
vragen:
1. Welk beeld heb je van Job, en zijn geloofsleven, als je de
verzen 1 t/m5 van het eerste hoofdstuk leest?
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2. Wat zegt God over Job tegen Satan?
3. Wat is de reactie van de vrouw van Job op het lijden wat hen
overkomt? Wat vind je van deze reactie?
4. Wat is de reactie van Jobs vrienden op het lijden wat hem
overkomt? Wat vind je van deze reactie?
5. Wat is de reactie van Job op al het lijden wat hem overkomt?
Wat vind je van deze reactie?
6. Hoe ga jij in je relatie met God om met het lijden in je leven?
7. Als iemand jou zegt: ‘kijk eens naar het lijden in de wereld,
waar is die God van jou?’ Wat zou je dan antwoorden?
8. Wie kan Job als schuldige aanwijzen wat betreft het lijden wat
hem overkomt?
9. Wat kan of wil jij leren van de reactie van Job, zijn vrouw en/of
zijn vrienden als het gaat om omgaan met het lijden in je
leven?
Invulopdracht
Bij deze studie hoeft hoofdstuk 12 niet ingevuld te worden.
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8. Job (2)

: Het gesprek

Inleiding
Je zult wel gedacht hebben. En waarschijnlijk is dat zelfs al wel in
de groep benoemd. Jobs reactie op het lijden wat hem overkomt
gaat toch wel wat verder dan die eerste twee hoofdstukken die we
tijdens de vorige studie lazen? Zo positief bleef hij toch niet de
hele tijd? Klopt. Wat volgt op de eerste twee hoofdstukken is een
literair hoogstandje van bijna 40 hoofdstukken. Op verbluffende
wijze wordt een gesprek weergegeven tussen Job, zijn vrienden en
God. Tot op de dag van vandaag wordt het boek Job geprezen om
de poëzie en beschouwd als een literair meesterwerk.
Wij redden het niet om 40 hoofdstukken te bestuderen. Om verder
stil te staan bij dezelfde hoofdvraag als tijdens de vorige studie is
een aantal stukken uit het gesprek gekozen, kenmerkende
stukken. Het verschil, of aanvullende, met de vorige studie is dat in
dit stuk er een duidelijke conversatie is. God reageert namelijk op
wat Job allemaal te zeggen heeft.
Als we het hebben over het volgen van Jezus blijven we stilstaan
bij de vraag: hoe kan ik Jezus volgen als ik lijd? We gebruiken
daarbij Job als voorbeeld. Wat doet hij in de relatie met God? In
dit stuk kijken we echter ook naar wat God doet met dezelfde
relatie. Hoe reageert Hij?
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Verwerking - vers voor vers
1. Lees Job 1 en Job 2: 1-10
2. Wat zegt dit gedeelte over God?

3. Wat zegt dit gedeelte over de mens?

4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?

5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?
Welke opdracht of gebedspunt neem je mee?

Verwerking
Zoals al gesteld: 40 hoofdstukken redden we niet. Maar om een
duidelijk en goed idee te krijgen van de relatie tussen God en Job
moet er wel veel gelezen worden. We lezen steeds een stuk en
bespreken daarna wat vragen met elkaar.
De vers-voor-vers methode is hier niet handig.

Job 3 en Job 30:20-31
1. Hoe reageert Job op het leiden wat hem overkomt? Wat vind je
van deze reactie(s)?
2. Herken je de reactie(s) van Job bij jezelf?
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Job 38:1-15 en Job 40:1-14
3. Hoe reageert God op het lijden wat Job overkomt? Wat wil God
nu precies zeggen? Wat vind je van deze reactie(s)?
4. Hoe zou jij reageren als God je op deze manier aan zou
spreken?

Job 42:1-6
5. Hoe reageert Job op de woorden van God? Wat vind je
daarvan?
6. Zie je een ontwikkeling in de relatie tussen Job en God? Welke?

Job 42:11-17
7. Vergelijk de aantallen dieren eens met het oorspronkelijke bezit
van Job (Job1:3). Wat valt je op?
8. Vergelijk het aantal kinderen eens met het oorspronkelijke
aantal kinderen van Job (Job1:2). Wat valt je op?
9. Waarom dit verschil tussen aantallen dieren en kinderen denk
je?
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10. Heeft Job iets verloren? Wat? Heeft Job iets gewonnen? Wat?
11. Wat leert het Bijbelboek Job jou over het volgen van Jezus/je
relatie met Jezus en het omgaan met lijden?

Invulopdracht
Bij deze studie hoeft hoofdstuk 12 niet ingevuld te worden.
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9. Nehemia (1)

: Bidden werkt!

Bijbelgedeelte

: Nehemia 1 en 2

Inleiding
Het jaarthema luidt: ‘Jezus volgen’ daarbij speelt onze relatie met
God de centrale rol. Nehemia laat ons zien hoe hij zijn relatie met
God onderhoudt (God volgt, ook al moet hij daarbij moeilijke
keuzes maken) en hoe dit voor Hemzelf en het volk uitwerkt.
Daarin speelt (zijn) gebed de centrale rol.

In Nehemia hoofdstukken 1 en 2 keert een derde groep ballingen
naar Israël terug onder leiding van Nehemia (445vChr, zie kaartje).
Hoofdstuk 1 laat zien hoe hard de negatieve berichten over de
toestand van de stad Jeruzalem bij Nehemia binnenkomen en hoe
hij hierop reageert met bidden en vasten. Ondanks zijn angst
vraagt Nehemia de koning toestemming om naar Jeruzalem te
gaan en de stad te herstellen.
In hoofdstuk 2 doet Nehemia een oproep om samen de muur te
herbouwen. Kenmerkend voor het leiderschap van Nehemia is dat
hij erin slaagt om zo goed als iedereen tot het werk te motiveren.
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Nehemia zijn hart is gericht op God ondanks dat hij een goede
overheidsfunctie heeft in Babel. Nehemia wist dat hij geroepen
was om iets ingrijpends te gaan doen, het raakte hem diep toen hij
het nieuws uit Jeruzalem hoorde; de muren lagen nog steeds in
puin. De mensen maakten zich druk om hun eigen leven en waren
niet gericht om het leven van een heilig volk te leiden en God te
eren.
Verwerking – vers voor vers
1. Lees Nehemia 1:5-2:3
2. Wat zegt dit gedeelte over God?
3. Wat zegt dit gedeelte over de mens?
4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?
5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?
6. Welke opdracht neem je mee vanuit dit gedeelte?

Verwerking – vragen
Beantwoord voor jezelf de onderstaande vragen en vul het schema
bij persoonlijke reflectie in. Kies als kring 3 tot 5 vragen om met
elkaar te bespreken.
1. Stel iemand komt terug van een reis/vakantie, natuurlijk vraag
je hoe het weer was en wat diegene gedaan/gezien heeft. Maar
vraag je je wel eens af hoe het in dat (verre) land met de kerk
is, met Gods kinderen? Sta je daar wel eens bij stil als je zelf op
vakantie/reis bent? (Neh 1:2)
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2. Raakt het ons nog als we horen van nood in de wereld of
bijvoorbeeld nieuws van vervolgde Christenen? (Neh 1:4)

3. Hoe kunnen wij bidden voor ons land en onze stad? (Neh 1:4)
4. Waarom gaat Nehemia in gebed (er zijn twee redenen te
onderscheiden)?

5. Welke vier onderdelen van gebed gebruikt Nehemia? (Neh 1:5, 67, 8-10, 11)

6. Hoeveel tijd gaat voorbij voordat God Nehemia’s gebed

beantwoordt? (Neh 1:1 Chisleu is november-december, Neh 2:1 Nisan is
maart-april)

7. Hebben wij oog voor de mensen om ons heen? Nemen we de
tijd om droefheid op te merken en door te vragen? (Neh 2:2)

8. Hoe beantwoordde God Nehemia’s gebed? (Neh 2:4) Geef een of
meerdere voorbeelden van beantwoord gebed uit je eigen
leven. Gebeurde dit zoals je verwachtte?

9. Lees Lukas 6:12. Hoe is Jezus Christus terug te zien in het boek
(en leven van) Nehemia? Wat kunnen wij hiervan leren?
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Doe-opdracht
Schrijf tijdens je momenten van gebed op, waarvoor je bidt (koop
hiervoor bv een agenda). Telkens wanneer je bid kun je terugkijken op
wat je gebeden hebt en of deze gebeden beantwoordt zijn. Je zult
verbaasd staan van de hoeveelheid beantwoorde gebeden en vol
dankbaarheid worden. Ook kun je in dit gebedsschrift gebeden
uitschrijven als je woorden tekort komt. (Dit kun je ook als gezin of met
deze kring doen)

Bespreek met elkaar als kring hoe je elkaar kunt ondersteunen in
gebed. Bijvoorbeeld door een groeps-app (mail/telefoon cirkel) te
starten en daarin gebedspunten met elkaar te delen. Of het
bezoeken van de tweewekelijkse gebedskring in de kerk op
dinsdagavond om 19uur.

Persoonlijke reflectie
Nehemia was een man die doortastend optreden koppelde aan
gebed. Gebed speelt een centrale rol in zijn boek. Als we de
teksten uit Nehemia die met gebed te maken hebben of een gebed
bevatten op een rij zetten, kunnen we veel leren over gebed. Vul
het onderstaand schema in.
Tekst

Wie bidt?

Wat wordt er Wat kan ik er van leren?
gebeden?
(of wat moet ik nu anders doen?)

1:4-11
2:4
4:4-5
(3:36-37
nbv)
4:9 (4:3
nbv)
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5:13
5:19
6:9 (niet
helder in
nbv)
6:14
8:7 (8:6
nbv)
9:1-3
9:5-37
13:14,
22, 31
13:29

Nehemia leert dat bidden fundamenteel is. In het boek Nehemia
staan maar liefst 13 gebeden die hij opzond tot God. Het duurde
een tijd voordat God zijn eerste gebed verhoorde en vervolgens
herstelt Nehemia in 52(!!) dagen de muur.
Invulopdracht
Vul het laatste hoofdstuk 12 op bladzijde 54 “God en de mens/God
en ik” in.
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Voor elke dag – Bidden werkt!!
Lees het tekstgedeelte en lees nogmaals de kernverzen. Wat zegt
dit gedeelte over God? Wat wil God tegen je zeggen in dit
gedeelte? Wat neem je mee deze dag in, welke opdracht neem je
mee?
Week 1
Dag 1 - Mattheüs 6:9-13 kernvers 9-10
Dag 2 - Romeinen 8:14-18 kernvers 15-16
Dag 3 - Psalm 34:1-23 kernvers 18-19
Dag 4 - Jesaja 55:1-13 kernvers 8-9
Dag 5 - 1 Thessalonicenzen 5:8-25 kernvers 16-18
Dag 6/7 - Lukas 6:12-19 kernvers 12
Week 2
Dag 1 - Jacobus 4:1-10 kernvers 8
Dag 2 - 2 Corinthiërs 12:1-13 kernvers 8-9
Dag 3 - 1 Samuël 1:1-20 kernvers 15-17
Dag 4 - Lucas 11:1-13 kernvers 9-10
Dag 5 - Mattheüs 6:25-34 kernvers 25, 33-34
Dag 6/7 - Psalm 103:1-13 kernvers 2
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10. Nehemia (2) : Opnieuw getrouwd, feest!
Bijbelgedeelte

: Nehemia 8 en 9

Inleiding
Het jaarthema luidt: ‘Jezus volgen’ daarbij speelt onze relatie met
God de centrale rol. Deze tweede studie over Nehemia laat ons
zien waarop God met het volk hun relatie herstelt en nieuw leven
in blaast. De impact van het woord van God en de uitwerking
daarvan in hun persoonlijk leven om zo God te volgen is cruciaal.
Nadat in Nehemia hoofdstukken 3 tot 7 de herbouw van de muur
is beschreven komt in de hoofdstukken 8 tot 10 het onderwijs aan
Gods volk aan de beurt en wordt de eredienst hersteld. Het proces
begint met
het luisteren
naar Gods
Woord, dat
vervolgens
diep op het
geweten
inwerkt en
dan tot
heiliging in
hun leven
voert.
De
stadsmuur
(zwarte rand in
afbeelding, witte
rand is ‘huidige’
muur) was

klaar na 52
dagen, 445 v
Chr (Neh 6:
15).
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Het volk vraagt om Gods woord en spreekt hardop uit dat ze Gods
plan voor hun leven willen volgen. Nehemia wordt op dat moment
bevestigd dat God aan het werk is en hij Gods plan goed had
gevolgd. Nehemia wist dat hij God trouw was en hield zich daaraan
vast, ook wanneer in de hoofdstukken hierna het volk God niet
trouw blijft.
Verwerking – vers voor vers
1. Lees Nehemia 8:9-9:3 (en als er genoeg tijd is 9:4-9:37)
2. Wat zegt dit gedeelte over God?
3. Wat zegt dit gedeelte over de mens?
4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?
5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?
6. Welke opdracht neem je mee vanuit dit gedeelte?

Verwerking - vragen
Beantwoord voor jezelf de onderstaande vragen. Kies als kring 3-5
vragen om met elkaar te bespreken.
1. De zevende maand, is een moment van rust (Neh 8:1). Lukt het
jou om een dag van rust te nemen in de week en naar Gods
woord te luisteren?
2. Wie kwamen er luisteren naar Gods woord en hoelang duurde
dit? (Neh 8:4, Neh 9:3)
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3. Wat deed Ezra voordat hij begon te lezen uit de Wet? Doe je dit
altijd voordat je de Bijbel leest? (Neh 8:6, zie ook psalm 103:1)
4. Ben jij onder de indruk (en vol eerbied) van Gods woord? (Neh
8:6) Geef een voorbeeld wanneer je geraakt was door het lezen
van Gods woord. Wat veranderde er toen in je leven? (Neh 8:911)

5. Waarom mochten de mensen niet in rouw zijn maar gingen ze
naar huis om te feesten? (Neh 8:11-13) Hoelang duurde hun
feest/aanbidding tot God? (Neh 8:2, Neh 9:1)
6. Het lijkt in tegenspraak, eerst het feesten en daarna de diepe
rouw: De vreugde is in de Heer, het gevolg van het kennen van
Hem; de rouw/verootmoediging bij het inzien van eigen falen,
het gevolg van het kennen van zichzelf. Waaruit blijkt de
schuldbekentenis van het volk? (Neh 9:1-3)
7. Wat het volk hoort voorlezen, is stof voor het gebed en door
het gebed krijgt het Woord zijn gewenste uitwerking (Neh 9:4).
Woord en gebed moeten samen opgaan; is dit in evenwicht in
jouw leven?
8. De Levieten tonen in hun gebed (het langste in de Bijbel) dat zij oog
hebben voor Gods genade en macht in zeven aspecten; welke?
(Neh 9:6, 9-11, 12-21, 26-28, Neh 29-31, 32-27)

9. Wat kunnen we hier (Neh 9:6-37) leren over het hart/de weg van
God en het hart/de weg van de mens?
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10. Het volk leefde in zonde, hoe reageert God op de leefwijze van
het volk? Wat doet God met ons en onze zonden? (zie ook Psalm
103:3-5, Fil 1:8 en 2 Joh 1:8)

11. Lees 2 Corinthiërs 5:18-19. Wat is de vergelijking tussen het
leven van Jezus Christus en deze hoofdstukken in Nehemia?
12. Wat kun je veranderen in het onderhouden van je relatie met
God en de inrichting hiervan?

Doe-opdrachten
Schrijf (in je gebedsschrift) op waarin God je gezegend heeft, zijn
genade betoond heeft, in je leven. (Neh 9:6-37) Als groep kun je om de
beurt een ‘zegen’ delen waarna de groep dit beantwoord met ‘eeuwig duurt Gods
trouw’, zo schrijf je met elkaar je eigen psalm 136.

Elke dag Gods woord lezen; Hoe ga je dat komende week en
maanden doen? Maak afspraken met elkaar als groep. Wat heb je
hiervoor nodig, hoe kun je elkaar als groep hierbij aan herinneren
en elkaar ter verantwoording roepen? (Neh 8:19, 9:38 sluit een
overeenkomst) Zie pagina 59 voor een overzicht van Bijbelse
dagboeken.
Nehemia leert dat wat iemand doet uit oprecht verlangen om God
te kennen en anderen op God te wijzen: het is iets geweldigs. Als
je daarmee bezig bent, zal je soms bemoedigt worden maar
meestal niet.
Invulopdracht
Vul het laatste hoofdstuk 12 op bladzijde 55 “God en de mens/God
en ik” in.
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Voor elke dag – Feest! De Bijbel (door/in stilte) laten
spreken.
Lees het tekstgedeelte en lees nogmaals de kernverzen. Wat zegt
dit gedeelte over God? Wat wil God tegen je zeggen in dit
gedeelte? Wat neem je mee deze dag in, welke opdracht neem je
mee?
Week 1
Dag 1 - Lukas 6:12-19 kernvers 12
Dag 2 - 2 Timotheüs 3:10-17 kernvers 14-16
Dag 3 - 1 Koningen 19:11-18 kernvers 12
Dag 4 - Mattheüs 6:5-9 kernvers 6
Dag 5 - Openbaringen 19:6-10 kernvers 6
Dag 6/7 - Markus 1:32-39 kernvers 35
Week 2
Dag 1 - 2 Corinthiërs 5:17-21 kernvers 17
Dag 2 - Psalm 130:5-7, Psalm 131:1-3 kernvers 5,2
Dag 3 - Openbaringen 15:1-8 kernvers 4
Dag 4 - Habakuk 2:20, Habakuk 3:17-19
Dag 5 - Nehemia 8:11-17 kernvers 12
Dag 6/7 - Openbaringen 21:1-8 kernvers 3-4
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11. Hosea

: 1e liefde

Bijbelgedeelte

: Hosea 1 - 3, 6 en 14

Tip: Lees voor de studie Bevrijdende liefde van
Francine Rivers, te koop bij de boekentafel. Dit
prachtige boek is gebaseerd op het boek Hosea.

Inleiding
Het jaarthema luidt: ‘Jezus volgen’ daarbij
speelt onze relatie met God de centrale rol. Hosea laat ons zien
hoe God steeds weer met zijn uitreikende liefde de relatie met de
mens probeert te herstellen; ondanks onze ontrouw. Daarbij is
onze reactie naar God toe, wanneer Hij naar ons uitreikt, van groot
belang.
Hoofdstuk 1-3 beschrijft hoe Israël zich gedraagt en wat Gods
besluit is met Israël, elk hoofdstuk eindigt met de zegen die God
uiteindelijk voor Zijn volk heeft.
Hoofdstukken 4-13 bevatten vermaningen die Hosea namens God
tot het volk uitspreekt. In Hoofdstuk 14 staat de oproep van Hosea
aan het volk om zich te bekeren en hoe het volk dit uiteindelijk ook
zal doen.
Over de profeet Hosea is weinig bekend, zijn naam betekent ‘De
HERE redt, verlosser, bevrijder’. Hij is ‘de zoon van Beëri’ (Hosea
1:1). Beëri betekent ‘mijn bron’, God is zijn bron, Hosea put kracht
uit God. Hosea profeteerde (oordeel en toekomstige zegen) tussen
785-725 v Chr. (leefde gelijktijdig met 2 Kronieken 26-28, zie Hosea 1:1).
Terwijl het materieel goed gaat (welvaartsevangelie van Job), wenden
de mensen zich tot allerlei afgoden, ze vereren twee goden (Baäl
en Asjera). De Israëliërs keren zich daarmee massaal af van God,
de Heer, ook is er veel onrecht en onderdrukking. Na Hosea wordt
het volk verbannen naar Assyrië.
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Verwerking – vers voor vers
1. Lees Hosea 1:1- 2:1, Hosea 2:14-3:5
(en als er nog tijd is Hosea 6:2-11 en Hosea 14:4-9)
2. Wat zegt dit gedeelte over God?
3. Wat zegt dit gedeelte over de mens?
4. Wat is nieuw voor je, wat is opvallend?
5. Wat blijft onduidelijk of heb je een vraag over?
6. Welke opdracht neem je mee vanuit dit gedeelte?

Verwerking - vragen
Beantwoord voor jezelf de onderstaande vragen. Kies als kring 3-5
vragen om met elkaar te bespreken.
1. Onze ontrouw en Gods trouw straat centraal in Hosea; op welke
gebieden vind je het moeilijk trouw aan God te zijn? (Hosea 1:2 en
Hosea 2:2)

2. Lees 1 Corinthiërs 11:2-3. God is jaloers, wat houdt dit in?
(Hosea 1:2)

3. Hoe moet Hosea zijn kinderen noemen? Wat kan hiervan de
betekenis zijn? Wat laat dit zien over hoe God naar ons kijkt?
(Hosea 1:4, 6, 9 en 2:22)
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4. Lees Gods’ beloften na het uitspreken van zijn oordeel (Hosea
1:10-11, 2:14-20). Reageer hier eens op? Kun je geloven dat God
zo positief onze toekomst ziet hoewel wij ontrouw zijn?
5. Waarvoor gebruik je wat je van God hebt gekregen; dien je
alleen jezelf ermee, of anderen vanuit eigen belang, of zie je je
bezit echt als ‘lening’ waarover God je verantwoordelijk maakt?
(Hosea 2:7-8)

6. Soms is een ‘woestijn-periode’ nodig om je relatie met God te
vernieuwen; herken je dit in je eigen leven? Hoe beleefde je de
zegen daarna? (Hosea 2:13-15)
7. Lees Jesaja 54:5 (en Hosea 2:15 en 18-19), zie je God als je
huwelijkspartner? Kun je jezelf als vergeven kind van God zien?
8. Liefhebben is geen gevoel maar een daad. Hoe is het om
iemand die ontrouw is, onvoorwaardelijk lief te hebben? Wat
zou je hierin kunnen leren of veranderen? (Hosea 3:1, Ga… bemin)
9. Lees Mattheüs 2:15. Hoe is Jezus Christus terug te zien in het
boek Hosea (zie o.a. Hosea 6:2 en 11:1)?
10. Lees Hosea 6:6 (of Mattheüs 9:13). God heeft zelf de offerdienst
bedacht, tot in detail aangegeven wanneer welk offer in de
tempel gebracht moet worden. En nu zegt God dat Hij geen
offers wil. Hij wil liefde. Hij wil dat je met hem vertrouwd bent.
Dat is hem meer waard. Ga eens na wanneer je God een offer
brengt in plaats van, van God te houden.
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11. Lees Hosea 14:5-10. Bekering is de eerste stap, dan moet
belijdenis volgen (Hosea 14:3), daarna een radicale breuk met het
verleden (Hosea 14:4). Hierop volgt Gods reactie en trouwe
verzekering (Hosea 14:5-8). Welke stap in dit proces moet jij op
dit moment nemen?

Persoonlijke reflectie
Lees 1 Johannes 4:20-21. God heeft een geweldige relatie met ons
bedoelt. Denk eens na over relaties in je eigen leven (met je
partner, je kinderen, je ouders, je hartsvrienden); hoe zou je meer
onvoorwaardelijke lief kunnen hebben? Is er vergeving nodig? (zie
ook 1 Corinthiërs 13)

Bekering wil zeggen: je omkeren op de weg die je gaat en in
tegenovergestelde richting gaan lopen. Eerst loopt een mens met
zijn rug naar God toe. Als hij zich bekeert, keert hij zich om en
kijkt hij naar God en vraagt Hem wat hij moet doen om behouden
te worden. Waarin moet je je bekeren, schuld belijden of
vergeving vragen? (Hosea 6:1, Hosea 14:2)
Hosea leert dat God steeds weer met zijn uitreikende liefde naar
ons (de mens) komt. God is liefde en geeft liefde. God probeert
Zijn volk en de mens te herstellen ondanks onze ontrouw.
Invulopdracht
Vul het laatste hoofdstuk 12 op bladzijde 56 “God en de mens/God
en ik” in.
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Voor elke dag – Eerste liefde!
Lees het Bijbelgedeelte en lees wat God tegen
je zegt (overgenomen uit de Vaders’
liefdesbrief). Neem de tijd om stil te worden,
na te denken over wat dit gedeelte jou
persoonlijk zegt en dank God voor zijn liefde.
Week 1
Dag 1 - Psalm 139: 1-18. Je kent mij (God) misschien niet, maar Ik
weet alles over je. Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer
opstaat. Alles wat je doet is bij mij bekend. Ik denk ontelbaar
veel aan je. Je bent geen vergissing. Je bent prachtig gemaakt.
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Elke dag van je
leven stond al opgeschreven in Mijn boek.
Dag 2 - Romeinen 8:31-39. Ik (God)gaf alles op waar Ik van hield,
namelijk Jezus mijn zoon, zodat Ik misschien jouw liefde zou
winnen. En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde.
Dag 3 - Handelingen 17:26-28. Ik bepaalde je geboorte en waar je
zou leven. In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan. Je bent uit
Mij voortgekomen.
Dag 4 - Jeremia 29:11, 31:3. Mijn plan voor jouw toekomst is
altijd vol hoop geweest. Want Ik hou van je met een
eeuwigdurende liefde.
Dag 5 - 1 Johannes 3:1. Mijn verlangen is om je te overladen met
Mijn liefde. Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent.
Dag 6/7 - Efeziërs 3:14-15, 20. Ik ben altijd Vader geweest en Ik
zal altijd Vader blijven. Ik kan oneindig veel meer voor je doen
dan dat je ooit kunt beseffen.
Week 2
Dag 1 - 2 Corinthiërs 5:18-19, 1 Johannes 4:10. Jezus kwam om te
vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk. Want in Jezus heb
Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Jezus stierf zodat wij weer bij
elkaar kunnen komen. Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn
liefde voor jou.
Dag 2 - Jeremia 32:40-41, 33:3. Ik zal niet stoppen met het goede
voor je te doen. Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om
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je te bevestigen. En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen
laten zien.
Dag 3 - 2 Corinthiërs 1:3-4, Psalm 34:19. Ik ben ook de Vader die
je troost in al je verdriet. Als je terneergeslagen bent, ben Ik
dicht bij je.
Dag 4 - Zefanja 3:16-17. Ik zing een lied van blijdschap over je en
juich!
Dag 5 - Openbaringen 21:3-4. Op een dag zal Ik elke traan van je
ogen afwissen. En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt
geleden, wegnemen.
Dag 6/7 - Lukas 15:7-32. Kom thuis en Ik geef het grootste feest
dat je ooit beleefd hebt. Ik wacht op je.
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12. God en de mens/God en ik
De gekozen bijbelstudies laten ons iets zien van de relatie tussen
een bepaald personage en God. Deze verhalen maken ook steeds
deel uit van een groter geheel: Gods plan met Zijn volk. Met
uitzondering van het verhaal van Job is er steeds een ontwikkeling
te ontdekken in de relatie tussen God en Zijn volk. De relatie
verandert, ontwikkelt. Hoe is deze ontwikkeling? En wat betekent
dit dan voor mij?
Onderstaande invulopdracht legt steeds een relatie tussen het
bestudeerde verhaal en jouw persoonlijke relatie met God. Vul
hem na iedere studie. Misschien wel heel mooi om met elkaar te
delen tijdens een de laatste bijbelstudie van het seizoen?
God en de mens
Adam (1)
Het startte zo mooi. God en de
mens hadden zo’n bijzondere
relatie!
Beschrijf hoe je die relatie ziet.
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De relatie tussen God en Adam
zoals hij in het begin was. Dat
was Gods bedoeling met de
mens. Met mij! God wilde dus
ook met mij als volgt leven:
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God en de mens
Adam (2)

God en ik
Ik

De relatie tussen God en de
mens loopt verkeerd. Dit heeft
grote gevolgen voor de mens.
Beschrijf deze gevolgen:

Adam en Eva gingen de fout in.
Met hen ik ook. Ook ik draag de
gevolgen van deze gebroken
relatie met mij mee.
De gevolgen van de zondeval
zijn voor mij:
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God en de mens
Abraham

God en ik
Ik

God stopt na de zondeval niet
met Zijn mooiste creatie. Hij
gaat door. Hij sluit een verbond
met Abram. Hij belooft door
Abram het volgende aan alle
mensen:

God sluit een onvoorwaardelijk
verbond met alle mensen.
Dit is wat God ook mij
onvoorwaardelijk belooft:
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God en de mens
Gideon

God en ik
Ik

Ondanks het verbond tussen
God en de mensen, deden de
Israëlieten wat slecht was in de
ogen van God. Ze werden
uitgeleverd aan het volk van
Midjan.
Beschrijf hoe God Zijn volk toch
nog te hulp kwam.

Ook ik doe dingen die slecht
zijn in de ogen van God.
God zet mij op de volgende
manier weer op het rechte pad:
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God en de mens
Saul (1)

God en ik
Ik

De door God gezonden
richteren, leiders zoals Gideon,
blijken voor de Israëlieten niet
genoeg. Ze willen een koning!
Beschrijf op welke manier God
Zijn volk een koning geeft.

Ook al geloof ik dat God voor
mij zorgt: ik vraag geregeld om
nog meer hulp.
Ik ervaar deze hulp dan
wel/niet (streep door).
Dat geeft mij het volgende
gevoel:
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God en de mens
Saul (2)

God en ik
Ik

De koning van Israël gaat de
fout in. Ooit door God gekozen,
maar nu verworpen. Zijn volk
heeft een andere koning nodig!
Beschrijf hoe God de door hem
gekozen koning afstoot.

Ik heb ook een taak in het
koninkrijk van God. God vraagt
bij het uitvoeren van deze taak
het volgende aan mij:	
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God en de mens
Nehemia (1)

God en ik
Ik

Jeruzalem ligt in puin.
Richteren, koningen: zij hebben
dit niet kunnen voorkomen.
Beschrijf hoe het zo ver heeft
kunnen komen.

Predikanten, (Bijbelse)boeken,
liederen, enzovoort. God geeft
mij veel dingen om me op het
rechte pad te houden. Toch
lukt het mij niet altijd daar te
blijven. Dat heeft voor mij de
volgende gevolgen:
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God en de mens
Nehemia (2)

God en ik
Ik

Richteren en koningen werden
aangesteld. Het volk bleef
zondigen. God was niet klaar
met Zijn volk. Zijn volk
bekeerde zich. Beschrijf hoe de
Israelieten terug keerden naar
hun Heer.

Fout na fout. En toch weer een
kans.
Ik moet geregeld weer terug
naar God komen. Dan zeg ik
Hem het volgende:
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God en de mens
Hosea

God en ik
Ik

Richteren en koningen waren
niet genoeg. God zond Zijn volk
ook profeten om Zijn woord
door te geven. De Israëlieten
bleven overspelig. Ze bleven
maar rennen naar hun tweede
liefde. God bleef echter trouw.
Dat blijkt uit het volgende:

God is mijn grote liefde. En
toch. Ik ben overspelig. Ik ga
vreemd. Het lukt mij niet altijd
om God op de eerste plek te
zetten.
Dit geeft mij het volgende
gevoel:
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God en de mens
Jezus

God en ik
Ik

Een gebed zonder einde. Zo
lijkt het wel te gaan met Gods
volk. Hij schiep ze volmaakt. Hij
sloot een verbond. Hij gaf Zijn
volk richteren om de weg te
wijzen. Hij gaf Zijn volk
koningen om recht te spreken
en vijanden te verslaan. Hij gaf
Zijn volk profeten om Zijn
woord door te geven. Zijn volk
bleef zondigen.
God liet het er niet bij zitten.
God gaf Zijn zoon. Jezus
Christus. De Verlosser van Zijn
volk.

Als ik mijn stukken hierboven
teruglees, zou ik moedeloos
kunnen worden. Fout na fout
stapel ik op. Ik lijk wel op dat
volk van God. Ik kan me
voorstellen dat Gods geduld wel
eens op is.
God heeft mij lief! Gods geduld
raakt niet op.
God gaf mij Zijn grootste gift.
Hij offerde Zijn Zoon voor mijn
fouten. Hij offerde Jezus. De
Verlosser van mij.
Dit is wat ik daar nu bij voel en
denk:
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13. Boekenlijst
Boeken
o Adams, B., Vaders liefdesbrief
o Anderson, N.T., Overwinning over de duisternis
o Bijbel: Het leven, praktische lessen bij het boek
o Crabb, L., 66 liefdesbrieven, ontdek Gods liefde in elk
bijbelboek
o Evangelische Theologische Academie: Rondreis door de Bijbel
o Handboek bij de Bijbel, onder redactie van P. en D. Alexander
o Keller, T., Aan Gods hand door pijn en lijden
o Lewis, C.S., Het probleem van het lijden
o Lewis, C.S., Perelandra: Een reis naar Venus
o Lucado, M., Niemand zoals jij
o van Olst, P., Mijn Bijbel heeft een rode draad (jeugd en tieners)
o Pawson, D., Sleutels tot de Bijbel
o Pawson, D., Een toelichting op het evangelie van Marcus
o Rivers, F., Bevrijdende liefde (roman over bijbelboek Hosea)
o Rosier, C., Lijden in Gods hand
o Samenleesbijbel (informatie: www.samenleesbijbel.nl)
o Staat, K., Wordt het eens tijd. Dagboek voor jongeren
o Studiebijbel HSV en NBV en Jongerenbijbel
o Wolters, A.M., Schepping zonder grens
Websites
o Nehemia:
http://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=toc.Neh
o Hosea: http://www.jongerenbijbel.nl/thema/hosea
o Ezra en Nehemia - toegelicht en toegepast: Herstel van altaar,
tempel en muur, door G. de Koning:
www.oudesporen.nl/Download/OS1011.pdf
o Hosea en Joël - toegelicht en toegepast: De trouw van God,
door G. de Koning:
http://www.oudesporen.nl/Download/OS2065.pdf
o www.visjeposters.nl
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Apps voor op de mobiele telefoon
o Bijbel, met leesplannen voor elke dag,
https://www.bible.com/nl/
o Dagelijks woord, elke dag een Bijbeltekst,
http://www.dagelijkswoord.nl/
o Druppels, over geloofsopvoeding,
http://www.druppelvandedag.nl/
o Mosterd, 52 studies over Bijbelse personen
o OliveTree, studie bijbel met notitie ruimte,
https://www.olivetree.com/
o Samen geloven, voor het hele gezin, http://www.eoacties.nl/bijbel-app
o Zijn Woord, 200 korte Bijbelstudies, http://www.zijnwoord.nl/
o Ipray2today, dagelijks gebedspunten
o www.bible-fit.nl - bible-fit: je persoonlijke bijbelapp

Bijbelse dagboek voor gebruik tijdens stille tijd
o Goede Moed bevat voor elke dag een Bijbelse meditatie
geschreven door CGK-predikanten. Te bestellen bij Pieter van
der Meer (0297-343494).
o Groei, kwartaalmagazine door IBB met artikelen rondom een
thema waarna voor zeven dagen een korte overdenking volgt.
Abonnement op basis van vrijwillige bijdrage:
http://www.groeimagazine.nl/
o Elke dag geboeid (Open Doors, J. Pit). Voor elke dag een
overdenking over een Bijbelgedeelte, geschreven door
vervolgde christenen.
o 365x liefdestalen, dagboek voor 2 (G. Chapman). Korte en
inspirerende Bijbelse overdenkingen, met gebed, om als stel
samen te lezen.
o Dagboek voor jongeren: Ds. Koos Staat, uitgeverij Barnabas
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