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Serie 
‘Samen Gods missie ontdekken’

Deel 3 ‘Volgen’
 

‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Jezus in Marcus 1:17

Je hebt het derde deel van de serie ‘Samen Gods Missie ontdek-
ken’ in handen. De serie is ontstaan vanuit een verlangen om 
te gaan ontdekken hoe wij samen deel zijn van Gods missie in 
deze wereld, in deze tijd. De afgelopen twee jaar hebben veel 
gemeenten al meegedaan met de serie. Dit boekje volgen is een 
vervolg hierop. Volgen maakt samen met luisteren en zoeken deel 
uit van een drieluik over ‘samen Gods missie ontdekken’. 
Daarnaast is dit boekje bedoeld als meer dan een gespreksgids. 
Voor jezelf is het te gebruiken als een werkboekje, een opstapje 
naar een reisdagboek over je weg met Jezus. De opdrachten die 
er in staan vragen om er tussen de ontmoetingen door mee bezig 
te blijven. Daar willen we je graag toe uitnodigen en uitdagen!

Voor het overzicht nog even de beknopte informatie over de drie 
delen. 

2013 Gods missie ontdekken: luisteren
Dit boekje richt zich op het luisteren naar God als begin van alles; 
daarnaast wil dit deel meehelpen om een houding van luisteren 
te ontwikkelen, zowel naar elkaar en als naar de mensen en ge-
meenschap om ons heen. 

2014 Gods missie ontdekken: zoeken
Dit tweede deel gaat een stap verder: hoe kunnen we vanuit een 
luisterende houding Gods koninkrijk zoeken op onze eigen plek? 
Dit deel wordt een hulpmiddel om lokaal te ontdekken wat hier 
het goede nieuws van Jezus is, zowel in woorden als in daden.



2015 Gods missie ontdekken: volgen
Het lokaal ontdekken van wat het goede nieuws van Jezus is, 
vraagt om een vervolg: hoe kunnen wij hier handen en voe-
ten aan geven? Dit deel gaat over het volgen van Jezus in ons  
gewone leven, op onze eigen plek, met andere woorden: over 
persoonlijk en ‘tastbaar discipelschap’. 

Jezus volgen - mensen van de weg
Jezus roept in de evangeliën mensen op 
Hem te volgen, met Hem mee te gaan. Die 
oproep deed Hij niet alleen toen aan zijn  
directe volgelingen. Ook na Jezus’ Hemel-
vaart en in het bijzonder na Pinksteren, 
zijn er mensen geweest die zijn uitnodiging 
hebben aangenomen om met Hem op weg 
te gaan. ‘Mensen van de Weg’ werden zij 
genoemd, een opvallende benaming voor 
Jezus-volgelingen, die voor het eerst ge-
bruikt werd in het boek Handelingen, geschreven door Lucas. 
De komende tijd gaan we samen op weg met het boek Hande-
lingen, lees alvast eens wat in Handelingen geschreven staat over 
de Weg: 

‘de aanhangers van de Weg…’ (9:2 - alle teksten uit de NBV,  
behalve anders vermeld)
‘en de Weg bij iedereen belachelijk maakten…’ (19:9)
‘Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding naar aan- 
leiding van de Weg.’ (19:23)
‘Ik heb de aanhangers van de Weg tot de dood toe vervolgd.’ 
(22:4)
‘Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, 
die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien.’ 
(24:14)
‘Felix, die goed bekend was met alles wat op de Weg betrekking 
had…’ (24:22)

De Weg: een manier van leven die gevormd is door Jezus.



Dit boekje  bestaat uit thema’s voor  6 ontmoetingen.
Ontmoeting 1: Geroepen om op weg te gaan
Ontmoeting 2: Samen onderweg
Ontmoeting 3: Buiten de gebaande paden
Ontmoeting 4: Keuzes onderweg
Ontmoeting 5: Beproevingen onderweg 
Ontmoeting 6: Koers houden

Voor de groepsleiders is er een extra document te downloaden 
met achtergrondmateriaal op www.baptisten.nl/volgen. Houd 
deze pagina in de gaten want hier wordt regelmatig iets nieuws 
geplaatst zoals extra materialen, ervaringen van gemeenten, enz.  

Dit boekje
We willen graag nog een aantal dingen meegeven voor het ge-
bruiken van dit boekje. 

Voor elke ontmoeting hebben we een opzet gemaakt. Elke 
avond begint met een suggestie voor een opening    . Elke 
avond kan er door een van de groepsleden een kaars aange-
stoken worden als teken dat God in ons midden is. Dat is niet 
iedereen gewend. Probeer het uit en ontdek of het bij je groep 
past. We maken regelmatig gebruik van nieuwe liederen en 
gebedsvormen, soms kunnen we zelf de woorden niet vinden 
die we eigenlijk willen bidden, soms helpen deze gebeden 
ons om over andere onderwerpen te bidden dan die we ge-
wend zijn. 
We behandelen Bijbelteksten       , terwijl we ook hebben ge-
zocht naar creatieve en interactieve werkvormen      . Op deze 
manier komen verschillende zintuigen aan bod en worden 
we niet alleen in ons denken, maar ook in ons doen uitge-
daagd. Misschien zul je in de opzet of de werkvormen soms 
op dingen stuiten die je niet gewend bent. De oefeningen zijn 
niet zomaar een experiment, ze krijgen betekenis in je weg 
met God. We moedigen je aan: sta ervoor open en doe het 
gewoon!



Elke ontmoeting eindigt     met een ‘oefening voor door de 
week’     . We hebben dit bewust gedaan om samen ook prak-
tisch aan de slag te gaan met wat je tijdens de ontmoeting 
besproken hebt. Veel dingen leer je door te doen. Neem bij 
de start     van de volgende ontmoeting steeds even de gele-
genheid om te horen van elkaars ervaringen. De gespreks-
momenten in de hele groep zijn herkenbaar aan:       . Zo 
houd je de lijn van de avonden vast. 
Lees thuis alvast de Bijbelgedeelten voor de komende ont-
moeting door, dan ben je goed voorbereid.

Verwachtingen: uitnodigend en uitdagend!
Een groep functioneert goed als je weet wat je aan elkaar hebt. 
Daarom moedigen we jullie aan om samen aan het begin van de 
serie jullie verwachtingen naar elkaar uit te spreken. We denken 
aan het volgende: 

Is er openheid om als volgelingen van Jezus het leerproces 
rondom het thema ‘volgen’ aan te gaan?
Willen we er voor kiezen zoveel mogelijk aanwezig te zijn 
op de ontmoetingen (en je af te melden als je echt niet kunt)?
Hebben we een houding van openheid en respect naar elkaar, 
waardoor ieder zich veilig kan voelen te zeggen wat hij of zij 
denkt, voelt etc., ook al is dat heel anders dan wat jij denkt?
Naast de gesprekken in de hele groep werken we in een aan-
tal opdrachten en gesprekken in kleine groepen van zo’n drie 
mensen        . Omdat dit vaak over persoonlijke dingen gaat 
willen we jullie uitnodigen en uitdagen dit in vaste kleine 
groepen te doen. Zo leer je een aantal mensen beter kennen 
en kun je in de veiligheid van deze groep ook aanspreekbaar 
zijn op het volgen van Jezus. Want wat in deze kleine groep 
gezegd wordt, blijft in deze groep. In zo’n kleine groep kun 
je een paar spades dieper gaan dan in de grote groep omdat 
iedereen de tijd en ruimte heeft aan het woord kan komen. Er 
is de tijd om door te vragen en het vertrouwen in elkaar kan 
in de loop van de tijd groeien. Tegelijk is het ook spannend, 



 want in zo’n kleine groep kun je je niet verschuilen. Bespreek 
onderling of je de groep wilt verdelen in kleine groepen van 
drie mensen, of dat jullie voor een andere manier van per-
soonlijk gesprek kiezen.

Op www.baptisten.nl/volgen lees je tips voor het gebruik van de 
gespreksvragen en werkvormen. 

De Handelingen van je groep
De komende tijd lezen we uit het boek Handelingen. Uit Hande-
lingen 1:1 kun je opmaken dat het de doorgaande handelingen 
van Jezus zelf zijn, door de Heilige Geest en door zijn lichaam, 
de leerlingen, de gemeente. Lucas schrijft in de eerste hoofdstuk-
ken over het vallen en opstaan van de eerste gemeente, hun han-
delingen, dat wat ze doen en nalaten, hoe ze Jezus volgen. In de 
latere hoofdstukken schrijft Lucas over Petrus en Paulus en zien 
we hoe de Geest door hen heen werkt. 

We willen jullie uitnodigen zo ook de handelingen van jullie 
groep op te schrijven. Zo kun je samen ontdekken wat Jezus aan 
het doen is in en door jullie. Koop hiervoor een handelingen-
schrift. Deze wordt elke avond aan iemand anders doorgegeven. 
Degene die geschreven heeft leest het aan het begin van de avond 
zelf voor en geeft dan de handelingen door aan een ander. Zo 
krijg je een soort reisdagboek waarin jullie opschrijven wat God 
aan het doen is, wat mensen bezig houdt en welke vragen en 
ontdekkingen jullie doen. Spreek af wat je wel en niet in deze 
handelingen beschrijft. In deze handelingen kun je het volgende 
opschrijven: 

Wat sprong er uit bij het lezen en bespreken van de Bijbel-
teksten?
Een impressie van de avond, een verhaal wat je geraakt heeft. 
Wat hebben jullie ontdekt over het volgen van Jezus deze 
avond? 
Wat is God naar jullie indruk aan het doen?



In het bijbelboek Handelingen staan verhalen, beschrijf de han-
delingen van je groep ook op een verhalende manier, niet als een 
puntenlijstje. 

Planning van de ontmoetingen:
De meeste ontmoetingen kun je gewoon plannen zoals je  
gewend bent. Op www.baptisten.nl/volgen vind je een aantal 
voorbeelden hoe gemeenten de avonden plannen gedurende het 
jaar met suggesties voor thema’s tussendoor of juist erna. 
Als je niet gewend bent samen van te voren te eten is het handig 
om ontmoeting 2 op tijd te plannen en voor te bereiden. De opzet 
van deze ontmoeting is anders omdat jullie samen gaan eten en 
al etend dit thema verwerken. Kies voor een twee gangen menu 
waarbij een ieder wat klaar maakt en mee brengt. Tussen de gan-
gen door zitten de verschillende gespreksonderdelen. Kom je op 
een ander dagdeel samen maak er dan een brunch of lunch van.

Reageren of vragen?
Wil je reageren op dit boekje of heb je vra-
gen aan ons? Mail naar info@baptisten.nl. Je 
mail komt dan terecht bij iemand van de staf 
van de Unie. Hij of zij zal je mail beantwoor-
den. Feedback, suggesties, kritische noten etc. 
zijn welkom! We kunnen hier onze winst mee 
doen voor volgende series.

We wensen jullie een boeiende reis toe! Ga met God!

Oeds Blok
Ingeborg Janssen
Ronald van den Oever
Hans Riphagen



Volgen ontmoeting 1: 
Geroepen om op weg te gaan

Bijbeltekst: Handelingen 1:1-8 en 2:1-4
Doel: Ontdekken hoe we wachten op de Geest en hoe de Geest 
ons kan helpen Jezus elke dag te volgen.
Benodigdheden: Kaars, open ruimte, schrift voor handelingen van 
de groep.

Opening

Gebed: 
Steek een kaars aan als teken dat God in jullie midden is 
en voor het licht waarmee Hij ons leven en onze weg wil 
verlichten.
Begin met stil te worden (1-2 minuten): Leg de drukte naast 
je neer en word je bewust van jezelf, de ander en de aan-
wezigheid van God, hier in dit moment. Vind de rust om te 
kunnen luisteren en te verlangen naar God.

Jezus,  
vrede van ons hart,  

U roept ieder van ons op U te volgen.  
Naar wie anders zouden we gaan dan naar U, Christus?  

U heeft de woorden die onze ziel tot leven wekken. 

frère Roger van Taizé 
 
Luister naar of zing het themalied: http://schrijversvoor
gerechtigheid.nl/wat-gaan-we-nu-doen/

Introduceer de handelingen van de groep, vraag wie de 

eerste schrijver wil zijn en bespreek de manier van samen 

in gesprek zijn - zie de inleiding.



Terugblik naar luisteren en zoeken 
Aan het begin van het jaarthema volgen blikken 
we nog even kort terug op de voorgaande thema’s 
luisteren en zoeken uit de serie Samen Gods missie 
ontdekken. Als je niet hebt meegedaan aan luiste-
ren en zoeken, ontdek je zo wat vooraf is gegaan en 
hoe we hier zijn gekomen. 
Om Jezus te volgen willen we luisteren naar Hem 
en zoeken naar wat Hij over Zijn koninkrijk zegt. 
Als we zoeken en luisteren, ontdekken we sporen 
van Zijn koninkrijk in ons eigen leven en ontdekken 
we de weg die Hij gegaan is en hoe we achter Hem 
aan kunnen gaan. Het begint bij de keuze om Jezus 
te willen volgen en te wachten op zijn Geest.

Gesprek: 
Maak een rondje in de groep en vertel beknopt iets over 
jezelf, bijvoorbeeld wie je bent, je schoenmaat, het laatste 
liedje dat je hebt beluisterd of gezongen, wat je meege-
nomen hebt uit de vorige jaarthema’s (als je de boekjes 
luisteren en zoeken hebt gevolgd als groep). Vertel ver-
volgens: 

Wat is je hoop of verlangen rondom het thema volgen? 
Wat zou je van God willen ontvangen? 
Hoe kunnen je groepleden je hierbij helpen? 

Lees samen Handelingen 1:1-8
Neem een minuut de tijd om in stilte de tekst op je in te 
laten werken. 

Wat valt je op in de tekst? Wat raakt je? Wat irriteert 
je? 
Welke vragen komen er in je op? 
Schrijf dat voor jezelf op de volgende bladzijde op. 



Gesprek
Deel met elkaar wat je opvalt in de tekst en wat je 
hierboven opgeschreven hebt.
Heb je ook een vermoeden waarom Lucas hier zo de 
nadruk op het koninkrijk van God legt?  

Verdieping: 

bestuur. Geen wonder dat Lucas, die arts was, opnieuw een zorg-
vuldig verslag heeft opgesteld vanuit gedegen onderzoek. 
 
Zo legt Lucas een verband met de daden en het onderwijs van 
Jezus. Deze daden of handelingen en lessen van Jezus zijn niet 
opgehouden, maar werken door de Heilige Geest verder in zijn 
volgelingen tot op de dag van vandaag. In Handelingen lezen we 
hoe dit begon. 

Voor Lucas stond het vast: Jezus is dood geweest, stond op uit de 
dood en was nog 40 dagen lang bij zijn volgelingen. In die tijd gaf 
Jezus belangrijke aanwijzingen over Gods koninkrijk. Ook al was 
Lucas er waarschijnlijk zelf niet bij, hij vond de getuigenissen van 
zijn vrienden overweldigend betrouwbaar en van levensbelang. 



Waar sta ik nu?  
Zet de kaars op een plek midden in de 
ruimte. De kaars staat symbool voor de 
Heilige Geest. Door de Geest is Jezus 
aanwezig in ons leven en in deze wereld. 
Denk voor jezelf na waar jij staat in het 
wachten op de Geest.  

De volgende vragen kunnen je hierbij  
behulpzaam zijn: 

Houd je nog wat afstand en kijk je de 
kat uit de boom? 
Ben je al lang klaar met wachten op 
zijn Geest en intussen vooruitgelopen?
Sta je aan de kant omdat wachten op 
zijn Geest wel erg lang duurt?
Ken je de volheid van de Geest, maar merk je dat je nu 
leeggelopen bent?

Wachten om te volgen
Toen Jezus nog bij hen was riep Hij hen op terug te gaan naar 
Jeruzalem en daar te wachten tot de belofte van de Vader - het 
ontvangen van de Heilige Geest - in vervulling zou gaan. Een 
opdracht om te wachten tot iets zou gaan gebeuren waar ze zelf 
geen idee van hadden. Wachten, alleen, in een onveilige en  
bedreigende omgeving. Was er genoeg vertrouwen en hoop op 

In onze situatie is het vaak niet anders. We kunnen in meerdere 
of in mindere mate onder de indruk zijn geraakt van wat we van 
God hebben gekregen en gezien, soms zelfs met vertrouwen op 
de beloften die Hij in zijn woord geeft. Misschien hebben we er 
bewust voor gekozen om Jezus te willen volgen. Maar dit neemt 
niet weg dat we regelmatig momenten tegenkomen dat we niet 
anders kunnen doen dan wachten. Voor de discipelen was dit 
geen passief afwachten, het was actief wachten: samen, al bid-
dend. 



Ben je overtuigd, maar zit je iets dwars en hou je het 
wat af? 

Ga op die plek in de ruimte staan die weergeeft waar jij 
staat in het wachten op de Geest

Deel kort met elkaar waarom je op deze plek staat.  
Ga op die plek staan die aangeeft waar je naar toe wil in 
het volgen van Jezus.  

Deel kort met elkaar waarom je op deze plek staat. 
Vertel om de beurt aan de groep waarom jij daar staat en 
wat je nodig hebt om Jezus te volgen. Of misschien wel 
waarom je liever wilt blijven waar je bent. 

Lees Handelingen 2:1-4 
Neem een paar minuten de tijd om in stilte de tekst op je 
in te laten werken en over de volgende vragen voor jezelf 
na te denken.  

Wat raakt je in de tekst? 

De discipelen werden vervuld van de Heilige Geest. Op-
eens spraken ze op een manier die ze hiervoor niet ken-
den. Petrus kon de woorden vinden om voluit van Jezus 
te getuigen. Mensen om hen heen kwamen tot geloof en 
lieten zich dopen. De Heilige Geest  is de drijvende kracht 
die de discipelen en ook ons helpt Jezus te volgen.

Waarin kan de Heilige Geest je helpen Jezus te volgen? 
Wat zou jij willen ontvangen van de Heilige Geest? 

 Beschrijf dit voor jezelf hieronder en bespreek het in de 
kleine groepen (zie de volgende bladzijde).



Introduceer de kleine groepen, meer hierover lees je in 
de inleiding. 

Gebed in kleine groepen: 
We hebben elkaar laten zien waar we staan in het wach-
ten op de Geest. In het volgen van Jezus hebben we zijn 
Geest nodig. Deel kort met elkaar waarin de Heilige 
Geest je kan helpen Jezus te volgen. En spreek af hoe je 
elkaar hierin kunt steunen de komende weken. Sluit de 
avond met gebed voor elkaar in de kleine groepen af. 

Persoonlijke praktijksituatie: 
In een van de komende ontmoetingen gaan jullie aan de 
slag met een persoonlijke praktijksituatie rond het thema 
keuzes maken en hoe je hierin Jezus wilt volgen en zijn 
koninkrijk wilt zoeken. Neem de komende weken de tijd 
om  voor jezelf te bedenken voor welke keuzes jij staat 
en wat het volgen van Jezus daarin betekent. (Kies een 
situatie die je ook met je (kleine) groep wilt delen).

De volgende keer:
De volgende ontmoeting is anders dan de andere. We starten de 
ontmoeting met een gezamenlijke maaltijd, een maaltijd zoals 
de eerste gemeente die met elkaar vierde. Dit vraagt wel even 
wat organisatie en coördinatie. Bespreek onderling wie die rol 
oppakt. Op www.baptisten.nl/volgen vind je meer achtergrond 
informatie over een agapè maaltijd. De bedoeling is dat ieder iets 
bijdraagt, zowel in het klaar maken van het eten als in actieve 
deelname op de avond zelf. 



Ruimte om te schrijven



Volgen ontmoeting 2: 
Samen op weg gaan

Bijbeltekst: Handelingen 2:41-47
Doel: Gaan zien dat je alleen samen met andere gelovigen Gods 
missie kan ontdekken en vormgeven. Vieren van een agapè maal-
tijd als een voorbeeld van samen Jezus volgen. 
Nodig: Kaars, handelingen van de groep, pennen, stiften, voldoen- 
de wolk- en stappenvellen (te downloaden www.baptisten.nl/

-
naast natuurlijk voldoende te eten. 
Aanwijzingen voor de ontmoeting: De instructies voor deze ont-
moeting worden cursief en vet in de onderstaande tekst weer-
gegeven. Bereid deze ontmoeting met twee mensen goed voor en 
neem neem tegelijk de tijd en ontspanning voor de maaltijd met 
elkaar. 
Tip: Op www.baptisten.nl/volgen staan kaartjes met de gespreks-
vragen bij de maaltijd. Daar kun je ook de te lezen teksten vinden 
voor tijdens de maaltijd, leg deze kaartjes en teksten op tafel  
tijdens de maaltijd. 

Opening
Start van de maaltijd: open de maaltijd met een welkom 

voor iedereen, steek een kaars aan als teken dat God in  

jullie midden is en bid samen voor de maaltijd. Laat  

iemand de volgende tekst lezen: 

In de tijd van de eerste gemeente was het zowel binnen de Joodse 
als Grieks-Romeinse traditie heel gebruikelijk om samen te eten, 
te vieren en te discussiëren. Het waren speciale feestelijke maal-

niet met de Romeinen en Grieken vanwege de spijswetten en  
omdat in de Grieks-Romeinse maaltijden de bekers werden ge-
heven ter ere van de goden. Tijdens de Joodse maaltijden werd 



Terugblik
De vorige ontmoeting hebben we met elkaar gesproken over ‘ge-
roepen om op weg te gaan’. We hebben aan elkaar laten zien 
waar we staan in het wachten op de Geest en hoe de Geest ons 
kan helpen Jezus elke dag te volgen. We hebben hier in kleine 
groepjes over doorgesproken in de vorige ontmoeting. Hierin 
proeven we al iets van wat het is om samen Jezus te volgen. 

Laat de schrijver de handelingen van de groep voorlezen, neem 
tijd voor een korte reactie uit de groep hierop en geef het schrift 
aan de volgende schrijver. 

Dien het voorgerecht op en laat vervolgens iemand het stuk op 

de volgende bladzijde voorlezen.

begonnen en geëindigd met een 
dankgebed, brood werd gedeeld en 
bekers werden geheven ter ere van 
God. ‘Het brood breken’ was een 
uitdrukking voor deze Joodse maal- 
tijden. De laatste maaltijd die Jezus 
zelf met zijn discipelen at (Lucas 22) 
en de maaltijd van de Heer zoals 
deze in Handelingen 2 gevierd wer-
den, waren dus geen avondmaals-
vieringen zoals wij die maandelijks 
vieren op zondagochtend. Het waren 
volledige maaltijden die bol stond 
van dankzegging aan God, waarin het dagelijks leven met elkaar 
gedeeld werd en gesprekken plaats vonden. In Lucas 22 was het 
een pesachmaal. In Handelingen 2 was het een agapè maaltijd 
- liefde maaltijd - waarin de liefde van God gevierd werd en de  
onderlinge liefde gedeeld werd, niet alleen in woorden, maar 
daadwerkelijk door van ieders overvloed te delen. Daarom zullen 
we deze avond samen eten, onder het eten met elkaar in gesprek 
zijn en tegelijk het brood breken en de beker heffen. 
 



Bespreek onder het voorgerecht met elkaar hoe je Jezus 
volgt:  

Wat is voor jou de kern in het volgen van Jezus? 
Wie zijn daar belangrijk in?
Hoe geef je dit vorm in je dagelijks leven? 

Lees samen Handelingen 2:41-47
Dit beeld van de eerste gemeente in Handelingen lijkt 
wel een hemel op aarde! Een groep mensen die toegewijd 
is aan God en ook aan elkaar. Het hele leven wordt met 
elkaar gedeeld: de maaltijd van de Heer, het gezamen-
lijk gebed en al hun bezittingen. Elke dag kwamen ze bij 
elkaar in een geest van eenvoud en vreugde, ze loofden 
God en aten samen. Voor ons kan dit ver weg staan. We 
ontmoeten elkaar op zondag en soms door de week in 
kleine groep. Misschien eet je wel elke dag alleen, eet je 
je boterham achter je laptop en/of is de avondmaaltijd een 
hele toer met kleine kinderen. Laat staan dat er zomaar 
doordeweeks eters langs komen. Tegelijk kan deze manier 
van leven van de eerste gemeente  een spiegel en bron 
van inspiratie voor ons zijn. Het leven delen, samen eten, 
vrijgevigheid, eenvoud en vreugde zijn kernwoorden die 
ons verder kunnen helpen dit verhaal naar ons leven nu 
te vertalen.  

Onder het voorgerecht: 

Samen Jezus volgen: hoe doe je dat? We hebben gezien dat de 
eerste discipelen eerst vooral aan het wachten waren, geen pas-
sief afwachten, wel een samen biddend en hoopvol wachten op 
wat komen gaat. En daar was toen de Heilige Geest die het hele 
huis vulde, dat was en is de drijvende kracht die ons helpt in het 
meegaan met Jezus. Jezus volgen, met Hem meegaan, kunnen 
we niet alleen, daar is zijn Geest voor nodig en daar hebben we 
elkaar voor nodig. Boeiend is om te ontdekken wat dat ‘samen’ 
nou echt betekent. 



Neem de tijd om in stilte na te denken over de volgende vragen: 
Hoe is deze geschiedenis een spiegel voor jullie? Waar verlang je 
naar als je dit leest?

Dien het hoofdgerecht op 

Gesprek onder het hoofdgerecht: 
Kun je een voorbeeld noemen dat je bij een groep 
mensen was waarbij je Gods liefde echt kon voelen? 
(Hoe) werd je hierdoor uitgenodigd Jezus te volgen? 
Deel deze verhalen met elkaar. 
Geef een ieder de tijd om zijn of haar verhaal te 
doen. Je hebt rustig de tijd onder de maaltijd dit met 
elkaar te delen. 

Aan het einde van het hoofdgerecht neem je de tijd om brood 

en wijn met elkaar te delen, om zo de verbondenheid met God 

en elkaar door Jezus zelf te vieren. Een ieder doet hier iets, een 

paar mensen lezen een stuk, anderen bidden, een ander deelt 

het brood en weer een ander de wijn. 

Lees de uitnodiging voor: 
Kom, niet omdat je moet, maar omdat je mag,
niet omdat je sterk bent, maar omdat je zwak bent.
Kom, niet omdat je eigen goedheid je het recht geeft om  
te komen, maar omdat je genade en hulp nodig hebt.
Kom omdat je  van de Heer houdt en Hem meer wilt liefhebben.
Kom omdat Hij van je houdt en zichzelf gegeven heeft voor jou.
Kom en ontmoet de opgestane Heer, want wij zijn Zijn lichaam.

We nemen een kort moment van stilte waarin je antwoord geeft 
op deze uitnodiging.



Lees samen Lucas 22:14-20
Laat iemand danken voor het 

brood en laat het brood rond-

gaan. 

Laat iedereen zelf een stuk van 

het brood afbreken en dat stuk 

brood aan haar buurman ge-

ven. Je kunt dit in stilte doen, 

maar je mag bij het aanreiken 

van het brood ook iets zeggen tegen elkaar. 

Bewaar het brood in ieder geval tot ieder heeft zodat 

je het samen kunt eten. 

Laat iemand danken voor de beker en laat de beker 

rondgaan. Je kunt dit in stilte doen, maar je mag bij het 

aanreiken van de beker ook iets zeggen tegen elkaar.

Neem tijd om samen te danken voor deze agapè maal-

tijd. Geef een ieder de gelegenheid om een of twee 

zinnen uit spreken.  

Lees Handelingen 2:41-47 nog een keer. 

Het is niet per ongeluk dat de maaltijd van de Heer vanaf het begin 
centraal staat in de kerk. Het herinnert ons er aan hoe Gods liefde 
voor de wereld er uit ziet. Jezus geeft ons een maaltijd - brood 
als zijn lichaam en wijn als zijn levengevend bloed - uitgegoten 
voor vrienden en vijanden tegelijkertijd. De afgelopen 2000 jaar 
heeft deze maaltijd Joden en heidenen, armen en rijken, geset-
telden en vluchtelingen samen aan de tafel gebracht. Als we wil-
len begrijpen wat het betekent om mee te gaan in Gods missie, 
meer te ontdekken van Gods koninkrijk dan is er niets beters dan 
jezelf de vraag te stellen waarom kinderen van God samen eten. 
Het doorbreekt de normale gang van zaken en we worden eraan 
herinnerd dat we geschapen zijn om te leven in verbondenheid 
en afhankelijkheid. In Handelingen 2 proeven we iets van een 
gemeenschap die op deze manier leeft als leerlingen van Jezus. 



Droom van een gemeenschap die samen Jezus volgt. 
Neem 5-10 minuten de tijd om in stilte te dromen over 
hoe jullie als groep samen een gemeenschap kunnen zijn 
die samen Jezus volgt. Denk daarbij eens terug aan het  
gedeelte uit Handelingen 2. Wat zie je voor je? Een zin die 
je hierbij kan helpen en die je kunt aanvullen is: Het zou 
mooi zijn dat wij als kring… Schrijf de droom hieronder op 
en doe dat ook op het wolkvel en deel met elkaar.  

Laat ieder dit dat wil, de dromen op tafel leggen. 
Deel de verschillende dromen, en ga daar eens over in gesprek:

Welke dingen zie je al in de praktijk van jullie groep-zijn?
Wat inspireert jullie?



Is er een concrete eerste stap die jullie samen willen maken? 
Schrijf de eerste stap hieronder op. 

Maak afspraken over de te zetten stap. Schrijf dat op in de hande-
lingen van de groep met een algemene impressie van de avond. 

Oefening voor door de week
Lees Handelingen 10 verspreid over een aantal dagen. Lees 
de teksten al biddend. Schrijf op wat je ontvangen hebt: wat 
boeide je, wat stoorde je, waar heb je vragen over? Maak 
eventueel afspraken hoe je elkaar met het volgen van dit 
leesrooster kunt helpen. 

Dag 1: Handelingen 10:1-8, 
Dag 2: Handelingen 10:9-17a, 
Dag 3: Handelingen 10:17b-23, 
Dag 4: Handelingen 10:24-33, 
Dag 5: Handelingen 10:34-43, 
Dag 6: Handelingen 10:44-48. 
Dag 7: lees heel Handelingen 10 nogmaals biddend 
door, net als je aantekeningen.

Afsluiting
Sluit af met gezamenlijk gebed rond de tafel waarin voor 
ieder een kort moment is om te danken en bidden. 



Ruimte om te schrijven



Opening
Steek de kaars aan als teken dat Jezus in jullie midden is. 
Luister naar of zing samen dit lied en bid daarna samen. 
www.schrijversvoorgerechtigheid.nl/liederen/waar-ga-je-heen

Volgen ontmoeting 3: 
Buiten de gebaande paden

Bijbeltekst: Handelingen 10:1-36
Doel: Ontdekken hoe je vanuit het voorbeeld van Jezus, al bid-
dend en met door God gegeven creativiteit, je nieuwe wegen 
kunt ontdekken en bewandelen.  
Benodigd: kaars, handelingen van de groep, laptop met internet-
verbinding om de vertaling van ‘Here I am Lord’ te downloaden 
van www.baptisten.nl/volgen  

Lezen
Als het goed is, hebben jullie de afgelopen weken Hande-
lingen 10 gelezen als voorbereiding op vandaag. Nu lezen 
we een aantal kernstukken hieruit. Lees samen Handelin-
gen 10:1-6, 9-17, 25-29, 34-36.

Terugblik
De vorige keer hebben we rond de maaltijd gesproken over onze 
dromen voor een gemeenschap van leerlingen die samen Jezus 
volgen. Een eerste stap hierin is de afgelopen weken gezet. Laat 
de schrijver de handelingen van de groep voorlezen en blik kort 
terug op de vorige avond. Geef de handelingen van de groep door 
aan de volgende schrijver. 

Maaltijden waren sociale ontmoetingen bij uitstek. Daarbij was 
het belangrijk met wie je samen at, want dat vertelde iets over je 
status, over wie je was. Als Jood at je niet bij heidenen, omdat je 
rein wilde leven. Dat was de cultuur waarin Petrus leefde, ook 
onder de volgelingen van Jezus. En dan ontvangt Petrus opeens 



Gesprek
Hoe komt het dat Petrus verandert, een nieuwe weg 
inslaat?
Heeft iemand van jullie wel eens meegemaakt dat 
God je op zo’n manier een totaal andere weg liet zien? 
Vertel!

Opdracht
Neem voor jezelf de tijd om over de volgende vragen na te 
denken: 1. Welke beelden en overtuigingen bepalen mijn 
denken over het volgen van Jezus?  Twee vragen die hierbij 
helpen vind je op de volgende pagina. 

een visioen waarin dat hele 
beeld omgedraaid wordt. Een  
visioen waarin de Geest hem 
zegt te eten van dat wat Petrus 
als onrein ziet. Petrus is verbijs-
terd en niet van plan te doen wat 
God van hem vraagt. 

Petrus hoort het verhaal van de 
heiden Cornelius, een gelovig man. Het wordt een cruciale ont-
moeting waarin Cornelius als het ware de deur opent voor Petrus 
om de wijde wereld in te gaan. ‘Nu begrijp ik pas goed dat God 
geen onderscheid maakt tussen mensen… Deze Jezus is de Heer 
van alle mensen’ (vers 34-36). Petrus stapt hier, luisterend naar 
de Geest, buiten de gebaande paden. Zijn diepe overtuigingen 
die hij had over wie wel en niet bij God horen, liet hij los. Het 
oordeel dat hij had over heidenen, liet hij los. Hij ontdekte mis-
schien wel wat bedoeld werd met het verhaal van de roeping van 
Abraham: ‘en met u zullen alle volken op aarde gezegend zijn’ 
(Genesis 12:1-3). Petrus voegde de daad bij het woord ‘‘Wie kan 
nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als 
wij de heilige Geest hebben ontvangen? ’ En hij gaf opdracht hen 
te dopen…’ (vers 47, 48a).



Stel dat jij Petrus bent, wat zijn jouw ongeschreven regels en 
verwachtingen waar je als christen aan zou moeten voldoen?  
Welke mensen passen niet in mijn straatje: zijn er mensen die 
ik bewust/onbewust veroordeel?

2. Wat leert de geschiedenis van Cornelius en Petrus mij? Welke 
beelden of overtuigingen die ik heb over het volgen van Jezus, wil 
ik loslaten en welke wil ik omarmen?

Neem 15 minuten de tijd om deze vragen te bespreken in 
de kleine groepen. Vraag goed door en wees niet tevreden 
met mooie verhalen. Gebruik hierbij ook de aantekenin-
gen die je hebt gemaakt bij het lezen van Handelingen 10. 



In de hele groep
Deze bekering van Petrus - ‘Nu begrijp ik pas goed dat God 
geen onderscheid maakt tussen mensen… die ontzag voor hem 
heeft en rechtvaardig handelt’ (vers 34 en 
35) - leidde tot nieuwe wegen. Petrus’ ge-
loof veranderde en verdiepte. Hij ontdekte 
dat Jezus hem een andere weg liet inslaan. 
Een weg die zijn manier van denken, van 
geloven veranderde, maar ook een weg die 
gevolgen had. In de eerste hoofdstukken van 
Handelingen ligt het accent vooral op de ge-
meente in Jeruzalem. Met de bekering van de Ethiopiër, Saulus en 
de Romein Cornelius, beschreven in Handelingen 8-10, krijgt de 
verspreiding van het evangelie vleugels. Petrus wist dat God hem 
geroepen had het evangelie onder de heidenen te verspreiden en 
dat deed hij ondanks het tegenwoord van zijn broeders. Alleen al 
daarom is het ook voor ons goed om te luisteren naar God en te 
horen op welke ongebaande paden Hij ons roept. 

Verdieping: 
Nieuwe wegen durven gaan als God nieuwe inzichten geeft was 
fundamenteel voor de vroege baptisten. Further Light, ofwel verder 
licht noemden zij dat. Als  John Smyth in 1607 in Gainsborough 
een gemeente sticht dan verbindt de gemeente zich aan elkaar met 
de volgende woorden:
Ik verbind mij aan God en aan u allen, om te wandelen in zijn 
wegen, zoals die ons bekend zijn of ons bekend gemaakt zullen 
worden, naar ons beste vermogen, wat het ons ook kosten zal, met 
de hulp van de Heer.1 

Deze nieuwe gemeenschap vertrouwde erop dat God haar zijn 
wegen bekend zal maken, ook in nieuwe situaties. God kan ons 
nieuw inzicht kan geven, zoals Hij al eerder heeft gedaan. Op het 
moment dat er door de Geest nieuw licht geworpen werd op de 
Bijbel dan wilde men hiernaar handelen. 

1 Vries, Olof H. de, Gelovig gedoopt (Kampen, Kok, 2009) pag. 30



De kerk zoals we die tegenkomen in het 
Nieuwe Testament en door de eeuwen heen, 
is geen statische gemeenschap. Zij is geroe-
pen op weg te gaan om Jezus te volgen. Dit 
kan tot nieuwe avonturen leiden die ons bui-
ten onze comfortzone brengen. Jezus roept 
ons een weg te gaan die er heel anders uit 
kan zien dan we ons ooit kunnen voorstel-
len. Een weg waarbij we niet anders kunnen 

dan op Jezus leren vertrouwen, een weg waarin we nieuwe men-
sen ontmoeten en hen iets kunnen laten zien van Gods konink-
rijk, een weg waarin we ook zelf nieuwe en verrassende dingen 
van God mogen ontdekken. 

Gesprek
Kijkend naar je persoonlijk leven: Waar ben jij met een 
koersverandering bezig? Welke richting wijst God? 
Deel een aantal verhalen uit de groep met elkaar. De 
persoonlijke keuzes die je na ontmoeting 1 beschre-
ven hebt kun je hierbij gebruiken. Hoe kun je dit  
concreet maken in de komende week en hoe kun je 
elkaar hierbij helpen?

Afsluiting
Luister naar  ‘Here I am Lord’ en sluit met een kort moment 
van gebed af waarbij een ieder die dat wil op zijn of haar 
manier kan zeggen ‘Hier ben ik Heer, ik wil met U mee’.

Wandelen
Maak een wandeling zonder vooraf bedachte route bij 
voorkeur vanuit je huis of je werk: sla de eerste weg links 
en vervolgens de tweede rechts en doe dit zo’n half uur 
en loop dan op je gemakje terug (dezelfde weg terug is de 
tweede links en de eerste rechts, een kortere weg kan ook).



Persoonlijke praktijksituatie
Na de eerste ontmoeting hebben we je gevraagd om na te denken 
voor welke keuze(s) je staat en hoe je hierin Jezus wilt volgen en 
zijn koninkrijk wilt zoeken. We vragen je nu om als voorbereiding 
op de volgende ontmoeting dit kort uit te werken op de volgende 
pagina. Je kunt dit doen aan de hand van de volgende vragen: Voor 
welke keuze sta jij nu? Of op welke al ingeslagen weg wil je Jezus 
blijven volgen? Wat zijn hierin de dilemma’s? Hoe wil je hierin 
Jezus volgen? Mogelijke vragen die je hierbij kunnen helpen zijn: 
Hoe ben je hierover met God en met mensen om je heen in gesprek? 
Hoe sta je hierin open voor de leiding van de Heilige Geest? Welke  
bijbelteksten heb je ontdekt in relatie tot dit thema? Wat geeft 
leven? De volgende ontmoeting is er de mogelijkheid je persoon-
lijke praktijksituatie in je kleine groep te bespreken. 

Tip
Je zal merken dat deze ontmoetingen en de voorbereidingen er 
op best veel kunnen vragen van jezelf of van de groep. Lees daar-
om de delen Gebruik van dit boekje en Verwachtingen uit de 
inleiding nog eens door zodat je kunt zoeken naar een manier die 
past bij jou en de groep. 

Kijk om je heen wat je ziet: voor je, omhoog, links, rechts. 
Groet een ieder die je tegenkomt en breng diegene in 
gebed bij God ‘als mens geschapen naar Gods beeld’. 
Blijf als je daar de mogelijkheid en vrijmoedigheid voor 
hebt even staan voor een praatje.
Wat is je opgevallen in deze wandeling? Hoe was dit om 
te doen? 



Ruimte om te schrijven



Opening
Steek de kaars aan als teken dat Jezus in jullie midden is. 
Begin deze ontmoeting met gezamenlijk gebed en zing of 
luister naar het themalied Volgen op:  
www.schrijversvoorgerechtigheid.nl/wat-gaan-we-nu-doen

Volgen ontmoeting 4: 
Keuzes onderweg

Bijbeltekst: Handelingen 15
Doel: Leren hoe de eerste gemeente tot keuzes kwam om zo ook 
zelf te ontdekken waar het op aan komt in het volgen van Jezus 
en welke richting dit geeft.
Tip: Lees de inleiding, met name de delen Gebruik van dit boekje 
en Verwachtingen nog eens door en kies een manier van werken 
die bij de groep past. 
Benodigd: Kaars, handelingen van de groep

Terugblik
De vorige keer hebben we gesproken over ‘buiten de gebaande 
paden stappen’ en hebben we stil gestaan bij hoe Petrus door 
God geroepen werd nieuwe wegen in te slaan. Laat de schrijver 
de handelingen van de groep voorlezen en blik kort terug op de 
vorige avond. Geef de handelingen van de groep door aan de 
volgende schrijver. 

Buiten de gebaande paden ontdek je nieuwe dingen over jezelf 
en over God, over de mensen om je heen. Al struinend kom je 
op nieuwe plekken die je wilt ontdekken. Soms kom je in een 
situatie waar je voor een keuze staat: ‘wat is de beste route om 
verder te nemen?’ Je merkt dat je anderen nodig hebt om met je 
mee te gaan, met je mee te denken, met je  mee te bidden om te 
ontdekken waar het echt op aan komt. In zo’n situatie zat de ge-
meente in Antiochië ook. Nu het evangelie verspreid werd onder 
de heidenen en heidenen tot geloof kwamen, diende een nieuw 



Maak een lijstje van de stappen die de gemeente zet om in 

in het gesprek weer terug. 

Lezen
Handelingen 15:6-29: laat 
verschillende mensen lezen, 
verdeel de rollen van voor-
lezer, Petrus, Jacobus en lees 
samen hardop de geschre-
ven brief.

dilemma zich aan: in hoeverre moesten de bekeerde heidenen 
zich bekeren tot alle regels die God in het Oude Testament aan 
het Joodse volk gegeven had? Oftewel, hoe Joods moesten ze 
worden? De meningen hierover verschilden sterk en botsten met 
elkaar. De gemeente in Antiochië kwam er niet uit en besloot de 
situatie voor te leggen aan de gemeente in Jeruzalem. Na een 
warm welkom ontstond ook daar een stevig debat over deze 
vraag. 



Na Pinksteren is de heilige Geest uitgestort over alle gelovigen, 
niet alleen over mensen met speciale taken. Samen zoeken naar 
Gods weg wordt daarmee een gezamenlijke taak van de gemeen-
te. Handelingen 15 is één van de teksten die spreekt over hoe we 
Gods weg kunnen ontdekken in keuzes die een gemeente wil 
maken. Het hoofdstuk beschrijft het voorbeeld van de gemeente 
in Jeruzalem rond een kernvraag in die tijd. 

Gesprek
In vers 28 staat: in overeenstemming met de heilige Geest 
hebben wij namelijk besloten …

Wat vertelt Lucas ons als het gaat om hoe de gemeente 
in overeenstemming met de Heilige Geest tot een keu-
ze komt? Denk daarbij aan de volgende invalshoeken: 

  * Hoe komt de gemeente tot een besluit? 
  * Welke processen spelen een rol? 
  * Hoe werkt de leiding van de gemeente en   

        de gemeente samen? 
  * Wie neemt de beslissing? 

Wat kunnen we hiervan leren als groep of als gemeen-
te? Kun je hier een aantal uitgangspunten uit halen? 



In het maken van keuzes onderweg, het zoeken naar Gods weg, 
is luisteren naar God cruciaal. Paulus noemt dit onderscheiden 
waar het op aan komt ofwel ontdekken wat God wil: 

Gesprek
Wat vraagt God van ons als het gaat om het ontdekken 
van zijn wil? 

Filippenzen 1:9-11 

-
nigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. 
Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk 
zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt 
aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Romeinen 12:1 en 2 

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartig-
heid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God wel-
gevallig offer  in zijn dienst te stellen, want dat is de ware 
eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze 
wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieu-
wen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, 
volmaakt en hem welgevallig is.

Onderscheiden waar het op aan komt
Dit ontdekken en onderscheiden heeft ook alles te maken met 
keuzes die we maken. Onderscheiden of ontdekken gaat over:  

de praktijk van het aansluiten op Gods diepste verlangen voor 
de wereld
de kunst van het herkennen waar God al aan het werk is
het ontdekken waartoe God ons roept om te zijn en te doen 
op onze eigen plek en in onze tijd
de discipline om onze besluiten en acties in lijn te brengen 
met die van God. 

Een biddend leven, samen leren en leven vanuit de Bijbel en  
ongemakkelijke gesprekken en vragen aangaan zijn essentieel 
om tot dit onderscheid te komen. 



Gesprek
Geloof je dat je kunt leren onderscheiden waar het op aan 
komt? En wat betekent dit voor je in je dagelijks leven? 

Bespreek in kleine groepen de persoonlijke praktijk- 
situaties die je opgeschreven hebt.

In Handelingen 15 gaat het om een keuze die de gemeente 
gezamenlijk maakte over een onderwerp dat hen allemaal 
aan ging. Vandaag willen we de tijd nemen om samen met 
anderen  te ontdekken waar het op aan komt. Dat kan ons 
helpen in het maken van persoonlijke keuzes. 

Vertel beknopt voor welke keuze je nu staat, wat daarin 
de dilemma’s zijn. Neem dan ruim de tijd om hier samen 
over in gesprek te gaan. De uitgangspunten die je hier-
boven opgeschreven hebt, kunnen je hierbij helpen.  

Verdieping: Vragen die helpen om tot onderscheid te komen. 
De vragen hieronder kun je als leidraad gebruiken in het komen 
tot onderscheid. De ongemakkelijke vragen zijn het spannendst!

Wat zegt Gods diepste verlangen voor de wereld over jouw 

praktijksituatie? 

 * Wat is het grote verhaal van God zoals je dat in de Bijbel   
   leest in relatie tot jouw praktijksituatie? 

 * Welke bijbeldelen/verhalen komen bij jullie naar boven bij  
   deze praktijksituatie? Welke verhalen houden je een spiegel  
   voor? 

 * Wat zegt dit over wie God is en wie jij bent? 

Waar zie je God al aan het werk in jouw situatie?

 * Waarin ervaar je de leiding van de Heilige Geest? Denk  
  hierbij ook aan ‘buiten de gebaande paden’. Soms werkt  
   God anders dan je van tevoren bedenkt. 



Dit gesprek is een aanzet tot verder gesprek met elkaar en boven-
al met God. Dit zijn langzame vragen, verwacht dus niet dat je 
in één ontmoeting hier een antwoord op hebt, wel meer richting. 
Geef elkaar hierin de ruimte en bid voor elkaar. 

Afsluiting
Sluit gezamenlijk af met het volgende gebed: 
 
Als we kijken naar wat te doen
Mag de sterke hand van God gidsend en aansporend op onze 
schouder rusten en de wijsheid van een ieder ons zicht geven
Mag de moed van de vervolgden onze inspiratie zijn, 
ons helpen verder te komen dan onze angst, 
dan steeds meer willen
Mag onze dwaasheid voor Christus de wijsheid van de wereld 
beschamen 
Mogen onze oren de stem van de Geest ontvangen
Mogen we onszelf niet al te serieus nemen zodat we niet 
vergeten dat de vreugde van ons samenzijn ons voedt
Net zo mogen we de reden vinden van de angst die ons hart 
omhuld
Roei misleiding in ons uit
Bekeer onze zucht naar macht in honger naar gerechtigheid
Mogen onze oren de stem van de Geest ontvangen. 
Amen. 

Lani Wright, Cottage Grove, Oregon, 
uit: Open to God, Baptist Union of Victoria, 2009.

 * Welke vrijheid ontvang je van God om je keuze te maken? 
Handelingen 15:28-29: In overeenstemming met de heilige 
Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplich-
tingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: … Als u 
zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.

Waartoe roept God je op om te doen in deze situatie, als 

leerling van Jezus? 

 * Wat heb je nodig om dit verder te kunnen ontdekken?



Oefening voor door de week
Diep je persoonlijke praktijksituatie verder uit, maakt het 
praktischer naar aanleiding van het gesprek dat erover  
geweest is en de vragen hierboven. Ga er in je leven van 
alledag mee aan de gang en spreek erover door in je  
kleine groep.  



God,
wij komen bij U zoals we zijn
in al onze breekbaarheid en kwetsbaarheid
met onze bagage en vooroordelen
onze hoop en onze dromen
ons leven en onze liefde
en we bieden het allemaal aan, aan U.

Neem alles wat wij zijn en hopen te zijn.
Gebruik ons hier, waar U ons hebt gebracht 
en help ons te zijn als Jezus.
Gebruik onze handen, onze ogen, onze oren,
onze woorden, onze stiltes,
ons werk, onze rust,
ons hart en ons verstand,

Opening
Steek de kaars aan als teken dat Jezus in jullie midden is. 
Laat iemand het onderstaande gebed hardop bidden. Daar-
na is er ruimte voor vrij gebed, hardop of in stilte. Sluit  
samen af door hardop het Onze Vader te bidden.

Volgen ontmoeting 5: 
Beproevingen onderweg

Bijbelteksten: Handelingen 14:21-22; 15:36-41; 19:8-12 en 27: 
21-25
Doel: Ontdekken hoe God bezig is Paulus en ons te vormen door 
beproevingen op de Weg van Jezus en te leren hoe we beproe-
vingen kunnen doorstaan en elkaar te midden van beproevingen 
kunnen bemoedigen. 
Benodigd: Kaars, handelingen van de groep.

en laat uw koninkrijk komen
in allen die leven
naast ons en om ons heen
in deze straat, op het plein
in heel de buurt. 

Bevestig in ons uw uitnodiging
om uw volk te zijn hier.
Verdiep onze toewijding hieraan.
In onze ervaring van de 
hoogte en de diepte 
van het leven hier
help ons uw liefde te kennen, 
die vernieuwt en opricht.

Gebed uit Urban Expression 

dagelijkse liturgie. 

Vrij gebed dat afgesloten wordt met het Onze Vader.



Terugblik vorige ontmoeting
De vorige ontmoeting ging over keuzes maken op je weg in 
het volgen van Jezus. Laat de schrijver de handelingen van 
de groep voorlezen en blik kort terug op de vorige avond. 
Geef de handelingen van de groep door aan de volgende 
schrijver.

Verdieping: Vragen die helpen om tot onderscheid te komen. 
Het boek Handelingen is deel 2 van de handelingen van Jezus 
zelf (zie ook ontmoeting 1). Jezus is degene die achter de scher-
men de regie heeft door de Heilige Geest. Op belangrijke mo-
menten in het verhaal komt de gerichtheid op het koninkrijk van 
God naar voren.

(eerste keer buiten een puur Joods gehoor) en 19:8 (het delen 
van de boodschap in Efeze)

-
ten in Handelingen 14:22 (voor de jonge kerken) en 20:25  
(afscheidstoespraak aan de oudsten in Efeze)

-
lus)

De Bijbel in Gewone Taal vertaalt ‘Gods koninkrijk’ steeds met 
‘Gods nieuwe wereld’: 

‘De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. 
Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen 
lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak hij met hen over Gods 
nieuwe wereld.’ (1:3)
‘Paulus vertelde over Gods nieuwe wereld en hij gaf uitleg over 
de Heer Jezus Christus. Hij deed dat zonder angst, en niemand 
probeerde hem tegen te houden.’ (28:31)   



Lees samen Handelingen 14:21 en 22.
Wat houden Paulus en Barnabas de leerlingen voor 
over het koninkrijk van God?
De voortgang van het evangelie (vers 21) en beproevin-
gen (vers 22) lijken samen op te gaan voor leerlingen 
van Jezus. Hoe zien jullie dat? 

Voortgang van het evangelie en 
beproevingen op de Weg
We gaan in Handelingen op onderzoek 
uit naar de voortgang van het evangelie 
en beproevingen op de Weg van Jezus. 
We doen dat met drie gedeelten. 

Verdeel de aanwezigen in drie groep-
jes, zodat je elk met een gedeelte aan de slag gaat.
Lees samen het gedeelte, neem de vragen door en presenteer 
straks kort jullie ontdekkingen in de groep.

Handelingen 15:36-41: Paulus en Barnabas
Wat gebeurt er in dit gedeelte bij de voortgang van het 
evangelie?
Wat is de proef hier en wat is de uitkomst?
Welke boodschap willen jullie vanuit dit gedeelte 
meegeven aan de groep over de voortgang van het 
evangelie en beproevingen op de Weg?

Handelingen 19:8-12: Paulus in Efeze
Wat gebeurt er in dit gedeelte bij de voortgang van het 
evangelie?
Welke beproeving en welke bemoediging is er voor 
Paulus?
Welke boodschap willen jullie vanuit dit gedeelte 
meegeven aan de groep over de voortgang van het 
evangelie en beproevingen op de Weg?



Beproeving en bemoediging
‘Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn 
zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn 
zwakheid ben ik sterk.’ (Paulus in 2 Korinthiërs 12:10)
Als christen kun je leven met de overtuiging dat wanneer iets  
tegengewerkt wordt, het blijkbaar zonder zegen is. Het is verlei-
delijk dan te stoppen met deze activiteit of richting. Hier ontdek-
ken we dat beproevingen horen bij het volgen van Jezus. 

Wat merken jullie zelf aan beproevingen op je weg van het 
volgen van Jezus? Herken je iets uit het leven van Paulus of 
heb je andere ervaringen?
Wat doen tegenslagen met jou in het volgen van Jezus? In 
hoeverre laat je je erdoor ontmoedigen?
Wat denk je dat God aan het doen is in die beproevingen? 
Deel met elkaar en bemoedig elkaar.

Deel de ontdekkingen en de boodschap in de groep.

Handelingen 27:21-25: zeereis naar Italië en schipbreuk
Wat gebeurt er in dit gedeelte bij de voortgang van het 
evangelie? 
Welke beproeving en welke bemoediging kom je  
tegen?
Welke boodschap willen jullie vanuit dit gedeelte 
meegeven aan de groep over de voortgang van het 
evangelie en beproevingen op de Weg?

Afsluiting: Bid met elkaar in kleine groepen
Bespreek met elkaar wat er voor jou op het spel staat, 
waarin je beproevingen ervaart en waar de ander voor kan 
bidden in de komende weken. Betrek je persoonlijke prak-
tijksituatie hierbij. Dank samen God voor zijn proces met 
ieder en met jullie als groep. Bid dat God zijn kracht zal 
laten zien in onze zwakheid.



Voor door de week:  ‘Fool for Christ’
Margrietha Reinders, kerkpionier in Amsterdam West, was 
in 2014 één van de deelnemers aan het initiatief 7 keer 7 
over de toekomst van het christendom in Nederland.

‘Durf moedig te zijn. Durf hoopvol te zijn. 
En ook blij te zijn met niks. Durf raar te zijn.’

Margrietha Reinders

Luister op een moment dat het je uitkomt eens naar haar bij-
drage. https://www.youtube.com/watch?v=qben1aYQOlQ

Voorbereiding voor de volgende keer
Lees je eigen praktijksituatie door. Bedenk, bid en beschrijf 
naar aanleiding van je praktijksituatie waarin jij koers wilt 
houden in het volgen van Jezus. 



Opening
Zet de kaars op een plek midden in de ruimte. De kaars 
staat symbool voor Jezus die door de Heilige Geest in ons 
midden is. Denk voor jezelf na over de vraag: Waar sta jij 
nu in het volgen van Jezus?  En ga op die plek staan.

Laat iemand Hebreeën 12:1-3 voorlezen en luister daar 
in stilte naar.   
Dank samen God voor wat Hij doet en bid om de hulp 
van de Heilige Geest voor deze ontmoeting.

6. Koers houden

Bijbelteksten: Handelingen 28:23-31, Hebreeën 12:1-3, Jesaja 
11:1,7-8; 53:4-5; 65:17-19.
Doel: Met elkaar vrijmoedig koers houden als volgelingen van 
Jezus 
Benodigd: Kaars, handelingen van de groep, bos bloemen met 
diverse kleuren.

Paulus in Rome
Aan het einde van Handelingen ont-
moeten we Paulus in Rome. Hij had 
net een schipbreuk en overwintering 
op Malta achter de rug en nu is hij in 
Rome als gevangene. Nadat Joden in 
Jeruzalem bezwaar aantekenden tegen 
zijn vrijlating heeft hij zich op de 
keizer beroepen (28:18-19). Paulus 
mag in een huis wonen, maar er 
is wel altijd een soldaat om hem te bewaken. Er komt contact 
met de Joden in Rome. Paulus zegt: ‘Ik zit gevangen omdat ik  
vertrouw op Gods beloftes, net als heel het volk van Israël. Dat 
wilde ik jullie graag vertellen.’ 



Lees samen Handelingen 28:23-31. 
Sta vooral stil bij vers 23 en 31 over het koninkrijk van God 
of zoals het in de Bijbel in Gewone Taal staat: Gods nieuwe 
wereld. 

Vers 23: ‘Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuige-
nis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van 
God, terwijl hij hen op grond van de Wet van Mozes en de 
Profeten voor Jezus probeerde te winnen.’ (Nieuwe Bijbel 
Vertaling)

Vers 31: ‘Hij vertelde over Gods nieuwe wereld en hij gaf 
uitleg over de Heer Jezus Christus. Hij deed dat zonder 
angst, en niemand probeerde hem tegen te houden.’ (Bijbel 
in Gewone Taal)

Gesprek over Handelingen 28:23-31
Welke reacties zijn er op het getuigenis van Paulus? 
Wat herken je hier zelf van in je eigen ervaring?
Wat valt je op aan de situatie en houding van Paulus? 
Hoe houdt hij koers als Jezus-volgeling en verkondiger 
van het koninkrijk van God? Wat kun je leren van de 
houding van Paulus? 

Koers houden
We zien Paulus koers houden in het volgen van 
Jezus en het koninkrijk van God verkondigen. 
Ook wij worden uitgenodigd en uitgedaagd 
koers te blijven houden in het volgen van  
Jezus. De afgelopen ontmoetingen hebben we 
hier stappen in gezet die opgeschreven zijn in 
de handelingen van de groep. Daarnaast ben 
je met je persoonlijke praktijksituatie bezig  
geweest. 



Bespreek met elkaar de handelingen van de groep.
Wat raakte je het meest bij het lezen? Lees met elkaar 
die stukken die jullie het meeste raakten. 
Waarin worden jullie als groep uitgenodigd en uitge-
daagd om Jezus te volgen en koers te houden? 
Hoe willen jullie hier samen verder vorm aan geven? 
Maak dit concreet. 

Ga met elkaar in gesprek over je persoonlijke praktijk-
situatie: 

Waarin word je uitgenodigd en uitgedaagd Jezus te 
volgen en koers te houden?
Hoe wil je hier concreet koers in houden? Wat ga je 
hiervoor laten? Wat ga je hierin (anders) doen? 
Hoe kunnen anderen je hierin helpen? 

Afsluiting en terugblik
Dit is de laatste bijenkomst van de ontmoetingen over  
volgen, in de serie ‘Samen Gods missie ontdekken’.
Jullie hebben samen teruggekeken op wat er gebeurd is.  
Deel aan iedereen een bloem uit van de bos bloemen 
en zet een lege vaas op tafel. Laat ieder om de beurt de 
bloem in de vaas zetten en daarbij kort iets delen van hoe 
God met je bezig is geweest en wat de ontmoetingen over 
het volgen van Jezus in gang hebben gezet. Als het boeket 
compleet is: dank samen God voor alle bloemen en draag 
de weg die voor jullie ligt op aan Jezus onze Heer.

Maak een foto van de groep met het boeket en deel in 
jullie kerkblad de oogst van de ontmoetingen. Hiervoor 
kun je je door jullie handelingen van de groep laten inspi-
reren. 



Ruimte om te schrijven



Ruimte om te schrijven




