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Kringenserie
‘Samen Gods missie ontdekken’
Deel 2 ‘zoeken’
“Zoek liever eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid”
(Jezus in Mat. 6:33)
Je hebt het tweede deel van de serie kringenboekjes ‘Samen Gods
Missie ontdekken’ 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. Vorig jaar hebben veel
gemeenten al de het kringenboekje luisteren gedaan. Dit boekje
zoeken is een vervolg hierop (maar je hoeft niet per se eerst luisteren gedaan te hebben). Luisteren en zoeken maken samen met
het boekje volgen deel uit van een drieluik over ‘samen Gods
missie ontdekken’.
Daarnaast is dit boekje bedoeld als meer dan een kringenboekje.
Voor jezelf is het te gebruiken als een werkboekje. De opdrachten
die er in staan vragen om er tussen de avonden 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 kringenboekje richt zich op het luisteren naar God als begin
van alles; daarnaast wil de serie meehelpen om een houding van
luisteren te ontwikkelen, zowel naar elkaar en als naar de mensen
en gemeenschap om ons heen.
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2014 Gods missie ontdekken: zoeken
Deze tweede serie gaat een stap verder: hoe kunnen we vanuit
een luisterende houding Gods koninkrijk zoeken op onze eigen
plek? Deze serie 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 voeten
aan geven? Deze serie gaat over het volgen van Jezus in ons
gewone leven, op onze eigen plek, met andere woorden: over
‘tastbaar discipelschap’.
Het koninkrijk zoeken
Als Jezus zijn bediening begint staat het thema van Gods koninkrijk centraal. De boodschap van het koninkrijk is geen nieuwe
boodschap, maar al eeuwen oud. De profeten in het Oude Testament hadden er al uitgebreid over gesproken. Het is dan ook geen
verrassing dat Jezus zich voor zijn bediening op aarde oriënteert
op de profeten, in het bijzonder op Jesaja. Kijk maar eens hoe
vaak Jezus citeert uit deze profeet. Jesaja wordt dan ook wel het
vijfde evangelie genoemd, en is essentieel voor ons begrip van
het koninkrijk van God.
In dit seizoen van deze serie gaan we op zoek naar wat het betekent om Gods koninkrijk te zoeken, aan de hand van het leven
van Jezus en het boek Jesaja. We hopen dat dit een ontdekkingstocht wordt, niet alleen theologisch (wat betekent het?), maar juist
ook heel concreet in het dagelijks leven. We hopen dat de serie
je helpt om het koninkrijk van God te gaan zoeken in je eigen
leven en om je heen, in de wijk waar je woont, de plek waar je
naar school gaat, of op je werk. Een discipel is niet per se iemand
die veel kennis heeft, maar vooral iemand die wil leren leven als
Jezus.
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Dit kringenboekje bestaat uit thema’s voor 6 avonden:
Avond 1: ‘Zoek eerst’ – over het belang van zoeken
Avond 2: Het koninkrijk van God zoeken
Avond 3: Het koninkrijk nabij
Avond 4: En zijn gerechtigheid…
Avond 5: Waar ben je nog bang voor?!
Avond 6: Zie Ik doe iets nieuws!
Achterin vind je een aantal bijlagen met opdrachten, bronnen,
ideeën en boekentips. In bijlage 4 vind je ideeën voor extra avonden, bijvoorbeeld een film kijken, of een GPS speurtocht doen,
als start van de serie.
Voor de kringleiders is er een extra document te downloaden
met achtergrondmateriaal op www.baptisten.nl/zoeken. Houd
deze pagina in de gaten want hier wordt regelmatig iets nieuws
geplaatst zoals extra materialen, ervaringen van gemeenten enz.
Dit kringenboekje
We willen graag nog een aantal dingen meegeven voor het gebruiken van dit boekje.
•

•

Voor elke avond hebben we een opzet gemaakt. We behandelen Bijbelteksten
, terwijl we ook hebben gezocht naar
creatieve en interactieve werkvormen
. Misschien zul je
in de opzet of de werkvormen soms op dingen stuiten die je
niet gewend bent. We moedigen je aan: sta ervoor open en
probeer het gewoon!
Elke avond eindigt
met een ‘oefening voor door de week’.
We hebben dit bewust gedaan om samen ook praktisch
aan de slag te gaan met wat je tijdens de avond besproken
hebt. Veel dingen leer je door te doen. Neem bij de start van
de volgende avond steeds even de gelegenheid om te horen
van elkaars ervaringen
.
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•

Lees thuis alvast de Bijbelgedeelten voor de komende avond
door, dan ben je goed voorbereid.
Reageren of vragen?
Wil je reageren op dit kringenboekje of heb
je vragen 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 beantwoorden. Feedback, suggesties, kritische
noten etc. zijn welkom! We kunnen hier onze
winst mee doen voor de volgende series.

We wensen jullie een boeiende zoektocht toe!
Ingeborg Janssen
Hans Riphagen
Oeds Blok
Arjan Treuren
Ronald van den Oever
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1. Zoek eerst - over het belang
van zoeken God luistert
Bijbelteksten: Matteüs 6:25-34, Jesaja 55
Doel: Onszelf bepalen bij het zoeken naar Gods koninkrijk en de
gerichtheid van ons hart daarin.
Benodigdheden: Wijn, melk, brood, water, maaltijd, geld, kleding.

Opening
• Neem met elkaar even de opzet van de serie door en
bespreek hoe je hiermee aan de gang wilt gaan (zie
ook het aparte document ‘voor de kringleider’).
• Laat twee of drie mensen bidden voor het proces dat
je met elkaar in gaat om Gods koninkrijk te zoeken.
Wat houdt je bezig?
• Lees met elkaar: Mat. 6:25-34
Het lijkt kinderlijk eenvoudig zoals
Jezus het hier zegt. In plaats van
bezig te zijn met wat je zult eten of
waarmee je je zult kleden moet je
bezig zijn met Gods koninkrijk en
zijn gerechtigheid. De voorbeelden
die Jezus noemt, zijn nog steeds
heel herkenbaar. Hoewel we ons
misschien geen zorgen hoeven te
maken of we iets hebben om aan te
trekken, zijn we vaak wel bezig met hoe we er uit zien
en wat we aan trekken. En hoewel we niet meer direct
afhankelijk zijn van een geslaagde oogst, zijn ook wij
bezig met geld verdienen om voedsel (en veel meer dan
dat) te kunnen kopen.
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Of neem nou het bezig zijn met het
lichaam (in v.25): Hoeveel aandacht gaat
er wel niet uit naar gezond leven, gezonde voeding, sporten en fit zijn, en gezond
worden als je ziek bent! Het zijn belangrijke bezigheden in onze samenleving.

•

Wat zou Jezus bedoelen met het zoeken naar Gods
koninkrijk?

								
								
							
•

Wat hoop jij te ontdekken voor je eigen leven met God
in deze serie kringavonden over Gods koninkrijk zoeken?

								
								
							
Jezus plaatst het zoeken naar de aardse dingen zoals voedsel,
kleding en gezondheid en het zoeken naar Gods koninkrijk niet
tegenover elkaar, maar geeft er een prioriteit in aan: Zoek eerst
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.
Ten diepste lijkt het hier te gaan om de vraag naar ons hart. Waar
is ons hart mee bezig (vergelijk Mat. 6:19-21)? Waar verlangen
we naar en waar hopen we op?
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•

Maak voor jezelf eens een lijstje waarin je noteert welke dingen jou op dit moment vooral bezig houden.
Waar is je hart vol van? Waar ben jij naar op zoek?
Waar maak jij je zorgen over?

								
								
								
							
•

Bespreek met elkaar wat je hebt opgeschreven. Ben je
blij met dit lijstje? Welke plek heeft God hierin?

Jesaja 55: Gods uitnodiging om Hem te zoeken
In deze kringenserie staan we, naast een aantal tekstgedeelten uit
de evangeliën, ook stil bij de profeet Jesaja. Want als geen ander
was Jezus zelf beïnvloed door dit boek. Om de teksten uit Jesaja
goed te begrijpen helpt het om de achtergrond van het boek te
kennen. Daarom een korte historische inleiding.
In 586 v. Chr. werd de stad Jeruzalem vernietigd door de machtige
keizer Nebukadnessar. Hij nam
een groot deel van de Joden mee
in ballingschap, en voerde hen
mee naar Babylon. Wat eens het
beloofde land van de Israëlieten
was, bleef achter als een eenzaam,
verwoest gebied, met een handjevol arme mensen. De oorzaak van
de ballingschap wordt beschreven
in Israëls afgoderij en afkeer van
God. De Israëlieten waren ontrouw aan het verbond.
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Als vreemdelingen leefden de Joden in een land dat niet van hun
was. Ze moesten de realiteit onder ogen komen dat er geen weg
meer terug was en ze moesten zich neerleggen bij deze nieuwe situatie (vgl. Jer 29:5-7). Sommigen slaagden erin ook in die
nieuwe situatie trouw te blijven aan de Heer (vgl. Daniël en zijn
vrienden). Anderen integreerden tot nieuwe Babyloniërs en aanbaden de nieuwe afgoden. Maar de grootste groep van de ballingen zat daar waarschijnlijk ergens tussenin, zoekend naar wie ze
waren, zonder tempel, zonder land en zonder God.
Het schokeffect van de ballingschap zorgt er ook voor dat er nieuwe openheid ontstaat om weer naar Gods woord te gaan luisteren. De grote profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiël) geven het volk
nieuwe hoop door te profeteren dat God iets nieuws gaat doen.
Dat God hen niet geheel verlaten heeft, maar verder wil met het
volk. Een prachtig voorbeeld van zo’n tekst is Jesaja 55.
•

Lees met elkaar Jesaja 55

•

Probeer je eens voor te stellen hoe de Joodse ballingen
naar Jesaja 55 geluisterd moeten hebben. Welke hoop
klinkt erin door? Hoe laat God zichzelf kennen?

Het zoeken naar Gods koninkrijk in Mat.
6, en de uitnodiging van God om Hem te
zoeken in Jes. 55 lijken op elkaar. Zet de
genoemde producten uit beide tekstgedeelten eens op tafel, om iets van deze teksten
concreet zichtbaar te maken (zie bij ‘benodigdheden’ bovenaan dit hoofdstuk).
•
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Wat zeggen de tekstgedeelten
uit Mat. 6 en Jes. 55 over de dingen als brood, kleding, wijn en
water in relatie tot Gods Koninkrijk?

•

Schrijf eens op welke ‘gebiedende wijzen’ de profeet
allemaal noemt.

								
								
							
•

Bespreek de gebiedende wijzen met elkaar: Wat is
er volgens deze tekst nodig om gehoor te geven aan
Gods uitnodiging om Hem te zoeken?

•

Wat hoop je dat er kan gebeuren als je dit ook daadwerkelijk gaat doen?

Jesaja 40-66 gaat over het komen van God tot zijn volk in
ballingschap met de belofte van herstel. God komt en doet
iets nieuws (Jes. 42:9, 43:19, 48:6). We zullen in volgende
avonden gaan zien dat Jezus zijn bediening duidt aan de
hand van een aantal teksten uit Jesaja. Het koninkrijk waar
Hij het over heeft gaat over God die komt en iets nieuws
doet. God maakt goed wat beschadigd is, God herstelt wat
gebroken is.
Afsluiting
Neem de tijd om de avond af te sluiten op een manier die
voor jullie gewoon is.
Opdracht voor door de week
Neem nog eens een paar momenten in de komende week
om de tekst uit Jesaja 55 rustig voor jezelf door te lezen
en daarover na te denken. Welke woorden beklijven? Wat
zegt God hiermee tegen jou? Verlang je ernaar om in te
gaan op de uitnodiging van God? Zijn er dingen die je misschien moet loslaten of veranderen?
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2. Het koninkrijk van God zoeken
Bijbelteksten: Lukas 4:14-22, Jesaja 61:1-3
Doel: Ontdekken wat het Koninkrijk van God betekent vanuit een
blik op het jubeljaar en het begrip ‘integrale missie’.
In deze avond ga je in op de Bijbelse achtergrond van het koninkrijk van God. Tijdens de derde avond staan we stil bij de concrete
betekenis voor ons leven.
Voorbereiding: Laat één van de kringleden een inleiding van 5 à
10 minuten voorbereiden op wat het jubeljaar precies is (zie bijlage 1). Laat ook iemand de opdracht in bijlage 2 voorbereiden.
Opening
Zing samen het ‘Onze Vader’ (Opw. 436) als een gebed om
Gods koninkrijk.
Terugblik vorige avond
Neem de tijd om iets te vertellen over de oefening die je hebt
gedaan naar aanleiding van de vorige avond. Heb je voor jezelf
iets ontdekt?
Inleiding
Deze avond beginnen we onze zoektocht naar het koninkrijk
van God. Wat is eigenlijk het koninkrijk van God? Hoe kunnen
we dit ontdekken? We zullen dat doen door te kijken naar een
beeld van het koninkrijk van God dat we in het Oude Testament
al tegenkomen, namelijk het jubeljaar. Ook zullen we kijken naar
hoe Jezus zelf met deze thema’s omgaat, als verkondiger van het
goede nieuws van het koninkrijk.
•
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Lees Jesaja 61: 1-3

De vorige avond hebben we stil gestaan bij de historische achtergrond
van Jesaja: de ballingschap van het
volk Israël. We horen in deze prachtige tekst uit Jesaja 61 een boodschap
voor armen, gevangenen, gebrokenen
en verslagenen. Een tekst voor hen die
in een puinhoop terecht zijn gekomen, geen cent meer te makken hebben, bij de pakken neerzitten
en niet weten hoe het verder moet. Zij horen een boodschap van
herstel en hoop, een boodschap van vrijheid, troost en bemoediging: God is jullie niet vergeten! Beloften die concreet zijn, waar
je je aan vast kunt klampen, die je helpen weer op te staan en
moed te vatten: Een genadejaar of jubeljaar zal komen!
•

Het gaat in Jesaja 61 over een genadejaar van de Heer.
Een achtergrond voor dat genadejaar biedt het ‘jubeljaar’ in het Oude Testament. Laat één van de kringleden een korte inleiding geven daarover (enkele bronnen hiervoor vind je in bijlage 1).

•

Woorden van herstel, vrede en gerechtigheid klinken
door Jesaja 61 heen. Hoe zou dit herstel eruit hebben
gezien voor de ballingen van toen? Probeer je eens
te verbeelden wat dit voor hen betekend zou kunnen
hebben.

De ‘mission statement’ van Jezus
Lees met elkaar Lukas 4:14-22.
Lukas 4 vertelt van het begin van de bediening van Jezus. Hij
trok door Galilea, Hij onderwees in synagogen en komt op een
gegeven moment in Nazareth terecht. Daar leest Hij een deel uit
Jesaja 61 voor, de tekst die we net ook samen hebben gelezen.
Jezus vertelt dat Hij degene is die deze tekst in vervulling laat
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gaan. Het is als het ware zijn ‘mission statement’. Wat Jezus hier
voorleest, zegt veel, zo niet alles over zijn roeping, zijn missie
om naar ons mensen toe te komen.
•

Probeer eens verhalen uit het leven van Jezus te noemen die
laten zien hoe Jezus zijn ‘mission statement’ in de praktijk
bracht.
Missie statement van Jezus

Aan armen het goede
nieuws te brengen

Aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

Aan blinden het herstel
van hun zicht te geven

Aan onderdrukten
vrijheid te geven

Een genadejaar van de
Heer uit te roepen.
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Verhalen van Jezus waar zijn missie
statement werkelijkheid wordt:

Integrale missie
Aan het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw is er een tweedeling gekomen tussen verkondigen en evangeliseren enerzijds
en geloof praktisch maken anderzijds. Als je kijkt naar het leven
van Jezus dan zie je dat deze tweedeling er niet is. Jezus’ leven is
uit één stuk: Hij is integer, woord en daad zijn met elkaar geïntegreerd. Jezus heeft een integrale missie en wij mogen meedoen
met die integrale missie net zoals de omstanders in Lukas 4:22.
Hieronder volgt een definitie over wat we verstaan onder ‘integrale missie’:
“Het is niet zo dat evangelisatie en sociale betrokkenheid naast
elkaar moeten bestaan. Nee, in ‘integrale missie’ heeft onze verkondiging maatschappelijke consequenties, omdat we mensen
oproepen tot liefde en bekering in alle facetten van het leven. En
ons diaconaat, onze sociale betrokkenheid heeft evangeliserende
consequenties, omdat we daarin getuigen van de transformerende genade van Jezus Christus. Als we de wereld negeren, dan verraden we het woord van God dat ons uitzendt om de wereld te
dienen. Als we het woord van God negeren, dan hebben we niets
om te brengen in deze wereld. Gerechtigheid en rechtvaardiging
door geloof, aanbidding en politieke actie, het geestelijke en het
materiële, persoonlijke bekering en maatschappelijke verandering
horen bij elkaar. Dat zijn, doen en zeggen bij elkaar horen, was
zichtbaar in het leven van Jezus en hoort bij de kern van onze
missionaire taak.” 1
•

Doe met elkaar de opdracht ‘integrale missie’
van bijlage 2.

•

Als er tijd over is, neem dan nog tijd om met elkaar
door te spreken over de hierboven genoemde definitie
van integrale missie aan de hand van de vragen op de
volgende bladzijde.

1

Vertaald naar de definitie op de website van de Micha Campagne: http://www.micahnetwork.org/integral-mission.

15

a. Wat spreekt je aan?
b. Ken je mensen die hun christen zijn op zo’n manier proberen
vorm te geven? Wie zijn voor jou daarin voorbeelden?
c. Waar denk je aan bij de woorden: integraal, integratie,
integer?
d. Herken je dat woord en daad soms als valse tegenstelling
gebruikt wordt?
e. Bespreek met elkaar de opdracht voor de week.
									
									
								
								
							
Afsluiting
Bid samen het volgende gebed:
God van hoop
U hebt ons de regenboog gegeven
als symbool van uw trouw in haar kleuren,
hebt U de veelkleurigheid van het menselijk leven laten zien
U roept ons tot eenheid
De spanwijdte tussen hemel en aarde herinnert ons
dat onze hoop voor de toekomst is geborgd in uw genade
dat U uw gelaat heeft gericht van oordeel naar verlossing
en ons opgeroepen heeft om vredestichters te zijn.
We bidden voor mensen wiens menselijkheid wordt
ontkend door anderen
voor mensen die vervolgd worden en gevangen zijn
vanwege hun geloof of politieke overtuiging
voor hen die anderen onderdrukken en manipuleren
16

en zo ook het zicht op hun eigen menselijkheid verliezen
voor mensen die zich inzetten voor vrede en recht,
hoeveel het ook kost.
Heer God, maak ons regenboogmensen
die de glorie laten zien van de veelkleurigheid
die U gegeven heeft
vurig voor vrede, vertrouwend in uw genade
In de naam van Jezus Christus, de hoop van deze wereld.
Amen 2
Oefening voor door de week
Neem de komende week een paar keer een moment om
na te denken waar jij in je leven iets ziet van ‘integrale
missie’. Denk bijv. aan hoe je bezig bent met thema’s als
discipelschap, gemeenschapsvorming, sociale en politieke
betrokkenheid, verzoening en vredestichting, evangelisatie,
welzijn en gezondheid, duurzaamheid en aandacht voor de
schepping, aanbidding of het tegengaan van armoede (of
kijk nog eens naar de woordparen uit bijlage 2). Denk aan
je leven van alledag: je werk, je contact met mensen om je
heen, je huis en gezin, je gemeente.
Verdieping
Zoek eens op Youtube naar de Latijns-Amerikaanse theoloog René Padilla en ‘Integral Mission.’ Luister eens naar
wat hij te zeggen heeft.

2

Vertaald uit: Gathering for Worship, Patterns and Prayers for the community of disciples,
The Baptist Union of Great Britain.
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3. Het Koninkrijk nabij
Bijbelteksten: Jesaja 52: 7-10, Markus 1:14-15
Doel: Bewust worden dat het koninkrijk van God gaat over jouw
directe leefomgeving.
Benodigdheden: Twee flip-overvellen, een stevig pak tijdschriften
dat verknipt mag worden, scharen, lijm. Verzamel bij voorkeur
ook wat lokale kranten.
Voorbereiding: Zie hieronder bij ‘opening’.
Opening
Laat iemand ter voorbereiding van de kringavond het stadof regiokrant doorlezen (evt. kan een landelijke krant ook).
Voor diegene: Lees het door met in je achterhoofd de vraag:
‘Hoe zou God hiernaar kijken’? Vertel tijdens de kring iets
over 2 of 3 stukjes die je hebt gelezen en vertel waarom je
deze hebt uitgekozen. Wat raakt je in deze stukjes?
Terugblik vorige avond
Neem de tijd om iets te vertellen over de oefening die je
hebt gedaan naar aanleiding van de vorige avond. Waarin
zie je iets van de integrale missie in je leven en dat van
mensen om je heen?
•

Lees met elkaar Markus. 1:14-15

Het koninkrijk van God is nabij!
Vorige week hebben we gelezen hoe Jezus zijn missie statement
formuleert in Lukas 4. Markus beschrijft het beknopter. ‘De tijd
is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer
en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ We zien hier echter eenzelfde beweging als bij Lukas: van het donker naar het licht, van
gevangenschap naar bevrijding, van gebrokenheid naar herstel.
18

Jezus begint zijn verkondiging en roept op tot inkeer want het
Koninkrijk van God is nabij!
Tegelijkertijd is het koninkrijk ook nog
zo ver weg. Kijk maar om je heen:
Mensen worden ziek en sterven, er is
armoede, geweld en oorlog. Mensen
lopen vast in hun eigen denken. En ook
zelf merk je dat je nog niet in een volmaakte wereld leeft. Hoe zit dat nou
met het koninkrijk? Is het er nou wel
(zoals Jezus zegt) of nog niet?
Om die spanning te overbruggen, van het koninkrijk dat er al wel
is, maar ook zo vaak nog onzichtbaar, spreekt baptistentheoloog
James W. McClendon wel over ‘then is now’, oftewel, ‘dan is nu’.
Hij zegt daarmee dat waar christenen gehoorzaam achter Jezus
aan gaan het ‘nieuwe’ van Gods koninkrijk van straks, NU al gestalte krijgt. Dat wat straks zal komen, raakt en kleurt nu al ons
leven. Volgens hem leven christenen niet slechts in het perspectief van het ‘nu’, waarbij de wereld is zoals die is. Nee, christenen
leven voortdurend in het perspectief van het ‘dan’ – het perspectief van het koninkrijk, de wereld die straks onder de heerschappij
van God opbloeit. Denk aan de tekst ‘Daarom ook is iemand die
één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij,
het nieuwe is gekomen.’
•

Bespreek met elkaar: Hoe zie jij dat? Is het koninkrijk er vooral nog niet? Of is het koninkrijk juist al wel
zichtbaar (en waar zie je het dan)?
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Het ‘dan is nu’ concreet gemaakt
Om het perspectief van ‘dan is nu’ concreter te maken, kan de
volgende oefening helpen. Je hebt hiervoor twee flip-overvellen
nodig. Teken op beide flip-overvellen een plattegrond van de stad
of de wijk waar je woont. Je mag ook alleen de naam van de
plaats opschrijven. Als jullie als groep geen of weinig geografische binding hebben dan kun je er ook voor kiezen om ‘werk’
of ‘wereld’ op de vellen te zetten. In het kort zijn dit de stappen:
1. Het ‘nu’: Maak op het ene flip-overvel een collage van
het ‘nu’
2. De verbeelding van het ‘dan’: Lees de tekst uit Jesaja,
en maak op het andere flip-overvel een collage van het
‘straks’
Deze twee stappen worden hieronder verder uitgewerkt
Stap 1: Het ‘nu’
Maak op de eerste flip-over een collage
van het ‘nu’. Gebruik daarvoor krantenartikelen, beelden uit tijdschriften, woorden,
etc. De volgende vragen kunnen je daarbij
helpen:
• Hoe leven de mensen op deze plek?
• Wat zijn de problemen die er spelen?
• Welke mooie dingen gebeuren er?
• Welke woorden passen nou bij uitstek
bij deze plek?
Stap 2: De verbeelding van het ‘dan’
• Lees met elkaar eerst Jesaja 52:7-10
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Je God is Koning!
Een profetie voor de achterblijvers in Jeruzalem, maar net zo
goed voor de ballingen in Babylonië. We verplaatsen ons echter
naar de muren van de stad Jeruzalem, een stad die nog steeds in
puin ligt. Wachters op de muren staan op de uitkijk en kijken in
de richting van de bergen. Ze houden in de gaten wie er komt en
of dat goed of kwaad volk is. Hier blijkt het echter een bode die
een fantastische boodschap komt brengen. Het goede nieuws dat
herstel aankondigt en vrede brengt is: ‘Je God is koning!’ De ontdekking is: onder Gods heerschappij gaat het leven weer bloeien.
God maakt vrij! De verkondiging: ‘Je God is koning!’ betekent
niets minder dan een belofte van herstel van alle dingen: een
jubeljaar dat voortduurt! (vergelijk ook Jes. 40:3-5)
Terug naar de flip-over
Bijbelse profetieën worden vaak verteld met allerlei beelden. Zoals het beeld van een vreugdebode die komt met een boodschap
van hoop. Of ruïnes die weer gaan juichen (v.9). Beelden hebben
grote zeggingskracht. Ze vertellen hier: ‘Onder Gods heerschappij gaat het leven weer bloeien’.
•

We gaan nu naar het tweede flip-overvel. Schrijf bovenaan ‘Je
God is Koning!’ en probeer je te verbeelden wat het voor je
stad, je wijk of je werk betekent als God daar koning zou zijn,
en als deze plek onder zijn heerschappij zou gaan bloeien.
Gebruik daarvoor plaatjes en woorden, en bespreek onder
het knutselen de volgende vraag:

•

Ken je bevrijdende Bijbelteksten die gaan over de problemen
die in de stad/wijk/werk spelen? Bijv. Wat zegt God over eenzaamheid, schaamte, schuld of armoede? Schrijf een aantal
van die Bijbelteksten op.
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Leven vanuit het koninkrijk is leven vanuit het bedenken hoe ‘dan
is nu’. De verbeelding van Gods koninkrijk kan je helpen om
anders naar mensen te gaan kijken, en anders te gaan handelen.
Want de verbeelding is niet slechts ‘denkbeeldig’ en dus nep,
maar is Gods Woord dat door zijn Geest levend wordt gemaakt
en ons aanspoort om ‘anders’ te handelen.
•

Hoe vonden jullie het om bovenstaande opdracht met
elkaar te maken?

•

Bespreek met elkaar of en hoe het anders leren kijken
(vanuit een koninkrijksperspectief) je kan helpen om
iets van het koninkrijk te ontdekken in je eigen leven
en in je stad, de wijk en de mensen om je heen.

Afsluiting
Bid (rondom de twee flip-overvellen) voor de mensen in je
wijk, op je werk, in je stad. Voor de problemen die er spelen, en de mensen die in de knel zitten. Dank voor de mooie
dingen die er gebeuren. Laat daarin het gebed uit het Onze
Vader terug komen: ‘Uw Koninkrijk kome’.
Oefening voor de week
Neem de tijd om bewust en alleen een wandeling te maken
door je stad, de wijk of op je werk. Vraag God of Hij jou wil
laten zien wat zijn koninkrijk betekent op deze plek. Probeer je het voor te stellen, en probeer bewust tijd te nemen
om dit andere perspectief op de werkelijkheid te oefenen.
Het is een manier om Gods koninkrijk dichtbij te zoeken.
Vragen die je kunnen helpen: Wie zijn deze mensen? Hoe
wonen ze? Wat vinden ze belangrijk? Welke nood zie ik?
Wat raakt mij? Etc.
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4. En zijn gerechtigheid…
Bijbelteksten: Matteüs 6:33 en Jesaja 58
Doel: Ontdekken dat gerechtigheid en ‘recht doen’ een integraal
onderdeel is van Gods koninkrijk.
Inleiding
Luister met elkaar naar het lied ‘Licht aan’ van ‘Schrijvers
voor Gerechtigheid’ (te vinden op de CD ‘Licht aan’, of via
Youtube).
Terugblik vorige avond
Neem de tijd om iets te vertellen over de oefening die je
hebt gedaan naar aanleiding van de vorige avond. Wat heb
je hierin geleerd over Gods koninkrijk?
De afgelopen avonden zijn we bezig geweest met het ontdekken
en verbeelden van Gods Koninkrijk. De eerste stappen die nodig
zijn om te zoeken naar Gods Koninkrijk. We gaan nu een stap
verder: nadenken wat de uitwerking daarvan is in onze levens.
...en zijn gerechtigheid
Wanneer Jezus zijn leerlingen voorhoudt het koninkrijk van God
te zoeken, noemt Hij in één adem ook Gods gerechtigheid. Het
betekent gehoorzaamheid aan Gods leefregels en richtlijnen en
aan de leer van Jezus. Gerechtigheid gaat over het ‘recht maken’
wat krom is. Daar zit een beweging van herstel in (in de Bijbel
wordt er vaak over ‘verlossing’ en ‘bevrijding’ gesproken).
•

Neem even de tijd om voor jezelf een paar aantekeningen te
maken rondom het woord ‘gerechtigheid’. Waar denk jij aan
bij dat woord? Heeft het voor jou een positieve of een negatieve klank? Waar raakt het jou in je dagelijks leven? Schrijf
het op de volgende bladzijde op.
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Jezus schaart zich met zijn oproep tot gerechtigheid in de lijn van
de profeten. De profeten riepen het volk van Israël van tijd tot tijd
terug tot Gods wegen. Hun boodschap had vaak te maken met
hoe het volk omging met de zwakken, de vreemdelingen, de wezen en de weduwen. Ze spraken het volk aan op hoe het omging
met sociale, economische, religieuze en politieke verhoudingen.
Een voorbeeld van zo’n profetische tekst met een oproep tot
gerechtigheid klinkt in Jesaja 58.
•

Lees met elkaar Jesaja 58:1-10

•

Waar keert de profeet zich tegen?

•

Wat is volgens dit gedeelte het vasten dat God verkiest?

•

Wat spreekt je aan in deze tekst?
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Gerechtigheid in deze wereld
Wat betekent het om gerechtigheid na te streven in de wereld
waarin we leven? Hoe moet je Jesaja 58 vertalen als je de ‘hongerige’ niet meer herkent op straat of als er geen ‘naakte’ zonder
kleren rondloopt in je buurt (Jes. 58:7)? We zijn ons er meer dan
ooit van bewust dat we in een wereld leven, waarin alles met
elkaar samenhangt. Toch is veel onrecht voor ons verborgen,
omdat het zich ver weg afspeelt.
Onze relatief goedkope kleren worden
geproduceerd in Bangladesh, waar de
mensen die eraan werken, vaak als
slaven behandeld worden. Onze smartphones en andere elektronica bevatten
vaak metalen die gedolven worden in
Congo door kinderarbeiders. Vluchtelingen uit oorlogsgebieden kloppen
foto: www.nationalgeographic.nl
aan bij ons met de vraag om asiel.
Maar je hoeft niet alleen ver weg te denken. Want hoewel je de
‘hongerige’ misschien niet meer herkent aan de buitenkant, zijn
er ook in Nederland mensen die afhankelijk zijn van de steun
van een voedselbank. En armoede in Nederland is in de laatste
jaren alleen maar toegenomen, vaak met negatieve gevolgen juist
voor kinderen. De ellende ligt ook in Nederland, vaak ongezien,
voor je voeten. Denk bijvoorbeeld aan mishandeling, schulden,
scheiding en eenzaamheid. Misschien heb je hier wel iets van gezien in je wandeling door de buurt naar aanleiding van de vorige
studie.
Met welk onrecht kom jij in aanraking? Welke onrechtvaardige situaties raken jou?
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Gerechtigheid in deze wereld
De Micha Campagne (een wereldwijde alliantie van christelijke
kerken en organisaties) maakt zich hard voor bewustwording op
het gebied van duurzaamheid en gerechtigheid. (Als de Micha
Campagne onbekend is bij jullie op kring, zoek dan even op internet om erachter te komen wat het is). In de campagne wordt
gerechtigheid uitgewerkt aan de hand van drie thema’s.
•
•
•

Mensen – dit gaat over sociale verhoudingen, bijv. om zorg
voor de kwetsbaren in de maatschappij.
Milieu – hierbij gaat het over een goede omgang met de wereld en de natuur.
Middelen – dit gaat over hoe we met geld omgaan en met
economische verhoudingen. Je kunt daarbij denken aan hoe
in de samenleving met armen wordt omgegaan, hoe je zelf
consumeert, en hoe producten gemaakt worden.

Al deze dimensies kun je vervolgens nog onderverdelen in dichtbij en ver weg.
Deel met elkaar welke dingen jullie al doen om gerechtigheid na te streven op de verschillende terreinen:
o Mensen dichtbij:

				

o Mensen ver weg:

				

o Milieu dichtbij:

				

o Milieu ver weg:

				

o Middelen dichtbij: 				
o Middelen ver weg: 				
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Wat zou je nog meer kunnen en willen doen?
Gerechtigheid heeft vaak te maken met gewoon ‘gaan doen’ en
met ‘oefenen.’ Misschien doe je al veel, misschien ben je nog
een beginner. Waar je ook staat, er blijft altijd de oproep om
gerechtigheid na te streven. Achterin, in bijlage 3, hebben we een
lijst gemaakt met 30 suggesties die betrekking hebben op bovenstaande gebieden. Ze kunnen je misschien helpen om een kleine
stap te gaan zetten en betrokken te raken bij Gods koninkrijk
van gerechtigheid. Er zijn uiteraard duizenden andere ideeën te
bedenken, dus wees creatief en gebruik je verbeelding!
Bekijk de lijst en kies er twee of drie die jij wilt gaat uitvoeren. Vertel hierover in groepjes van drie en spreek af
wat je gaat doen.
						
						
						
Afsluiting
Neem de tijd om met elkaar te bidden voor nood in de
wereld, dichtbij en ver weg. Bid voor het onrecht waar jij
mee in aanraking komt en dat jou raakt. Bid voor elkaar
dat we als volgelingen van Jezus niet stil zullen toekijken,
maar zoeken naar Gods gerechtigheid.
Oefening voor door de week
De komende week ga je aan de gang met de twee of drie
suggesties die je net in groepjes van drie hebt besproken.
Op de volgende bladzijde staat een verdieping over het thema
gerechtigheid.
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Verdieping: Gerechtigheid: Een te groot onderwerp?
Reinier Sonneveld beschrijft in zijn boekje ‘het Goede Leven’
(p.107-110) treffend hoe ingewikkeld keuzes maken kan zijn:
‘Wat heeft mijn omgeving met mij te maken? Het eerste wat ik
dan denk: dat is heel ingewikkeld. Ik heb niet het overzicht. Ik
heb talloze boeken gelezen over hoe productieketens in elkaar
zitten; waar mijn eten vandaan komt en de benzine in ons knetterautootje. Ik ben in bijna dertig landen geweest en sprak daar
honderden mensen. Maar hoe meer gegevens ik had, hoe meer
ik het overzicht verloor. De wereld is te groot voor mijn hoofd. Ik
zelf pas er al niet in, ik begrijp mijzelf zo vaak al niet, laat staan
mijn vrouw of mijn beste vrienden – en hoe zou ik durven beginnen de wereld te begrijpen?! Laat staan bewuste keuzes te doen.’
Uiteindelijk concludeert hij:
‘In een uiterst complexe wereld zit je nooit honderd procent aan
de goede of slechte kant. Hoe graag ik ook zou willen, mijn handen zijn nooit helemaal schoon. Maar ik kan wel een goede of
slechte richting kiezen. Zelfs als ik niets doe, doe ik uitspraken
en heb ik invloed. Mensen die bijvoorbeeld in een democratie
niet stemmen, zorgen er wel degelijk voor dat de stemverhoudingen anders liggen. Wij stemmen met onze portemonnee, elke
dag weer. Jezus’ context was denk ik nog complexer dan de onze,
maar hij durfde tweedelingen te maken. In de overvloed aan
informatie wees hij een rode draad aan. De keuze is tussen de
goden of God.’
Ben je het met Reinier Sonneveld eens? Waarom wel/niet?
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5. Waar ben je nog bang voor?!
Lezen: Jesaja 51:6-9, 12-16
Doel: Ontdekken dat God ons uitnodigt onze zekerheid in Hem
te vinden.
Opening
Laat één iemand onderstaand gebed bidden, en bid daarna samen het Onze Vader. Het gebed komt uit het boekje
Onze waarden bidden van Urban Expression, p.19.
God onze bemoediger,
U weet de vele dingen
waarin wij betrokken zijn.
Wij bieden U aan
onze kwetsbaarheid
en breekbaarheid,
onze angsten
en tekortkomingen
en bidden dat U die zult gebruiken
om uw kerk en wereld te bouwen.
Soms trekken wij ons terug
op veilige grond,
alert op de verdediging
van onze grenzen
ons protocol en ons beleid
scherp afgetekend.
Door dit te doen
vergeten wij de gevoelige harten
van de mensen om ons heen
en hun behoefte
naar uw aanwezigheid in ons.

Wat wij vandaag ook
op onze weg vinden,
geef ons de moed
om creatief te zijn,
en het risico te nemen
van het openen van ons hart
en ons verstand
voor uw pionierende Geest,
opmerkzaam dat U ons kunt roepen
om iets nieuws te doen voor U
en voor deze buurt.
Help ons te onderkennen
dat geen enkel
verdedigingsmechanisme
hoe zeker ook
ons kan beschermen
voor gevaar en falen hier.
Maar verzeker ons ervan
in ons diepste binnenste
dat wij deze dag binnen gaan
met U voor ons,
naast ons en achter ons.
U, onze God,
bent alles wat wij nodig hebben.
Dank u God.
Onze Vader
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Terugblik vorige avond
Vertel kort je ervaringen met de oefening van de vorige
avond. Met welke suggesties ben je aan de gang gegaan?
Wat heeft het uitgewerkt?
Inleiding
Op de eerste avond hebben we stil gestaan bij Mat. 6:33,
waar Jezus spreekt over prioriteit geven aan Gods koninkrijk en Gods gerechtigheid in je leven. We hebben toen
gezien hoe die tekst in een context staat van ‘je zorgen maken.’
Zorgen hebben alles te maken
met een menselijke zoektocht
naar zekerheid en veiligheid. We
zijn voortdurend op zoek naar die
zekerheid. Om het even scherp
te stellen: We ‘verzekeren’ ons
tegen diefstal, ziekte, overlijden
en ongelukken. Je wordt geleerd
dat het hebben van een ‘spaarpotje’ belangrijk is voor slechtere
tijden. Jongeren worden gestimuleerd hun diploma te halen om
straks een goede baan te kunnen vinden. Praat eens met elkaar
door in hoeverre we onze zekerheid hier vanaf laten hangen. En
in hoeverre we denken dat succes en zekerheid in grote mate
maakbaar zijn.
Op de volgende bladzijde wordt een aantal thema’s
genoemd. Bedenk met elkaar eens hoe we op al deze
gebieden ‘zekerheden’ proberen te creëren en risico’s te
vermijden (denk aan verkeersveiligheid: het dragen van
een autogordel en een fietsershelm, of financieel: spaargeld opzij zetten voor het geval).
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Financieel:

						

Gezondheid: 						
Werk: 		

						

Bezit: 		

						

Gezin: 		

						

Veiligheid:

						

•
•

Wat vinden jullie hiervan?
Waar ligt de grens tussen waar het ‘verstandig’ is, en
daar waar we doorslaan naar het creëren van zekerheid?

Alle zekerheid weggeslagen
De Israëlieten in ballingschap in Babylon waren al hun zekerheid
kwijt: de tempel, hun land, hun bezit en daarmee hun veiligheid. Het Oude Testament schrijft de ballingschap toe aan Israëls
ontrouw aan God. De ballingschap was Gods straf, waardoor Israël eigenlijk ophoudt te bestaan. Onder
de Joodse ballingen heerst een gevoel
van verlatenheid en onverschilligheid.
‘God heeft immers geen oog voor het
onrecht dat ons is aangedaan’, zo
redeneerden ze (zie bijv. Jes. 40:27).
Alle zekerheid waarop ze vroeger gebouwd hadden, was vervlogen; het
vertrouwen was weg. De kwetsbaarheid van het leven was ineens aan alle
kanten voelbaar geworden.
Jesaja spreekt hierover: ‘De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem
van de HEER erover blaast.’ (Jes. 40:6-7).
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•

Wat vind je van deze tekst? Herken je deze kwetsbaarheid?

•

Wat betekent zo’n tekst in een samenleving waarin we
naar zekerheid zoeken?

Wees niet bang!
• Lees Jes. 51:6-9 en 12-16 en neem vervolgens een paar
minuten de tijd om in stilte deze tekst nog eens door te
lezen.
•

Waar is het volk Israël bang voor?

•

Wat is de boodschap van Jesaja?

									
									
								
							
Direct na de bemoediging om niet bang te zijn klinkt twee keer
een ‘word wakker, word wakker’ (Jes. 51:17-23 en 52:1-6). Een
boodschap gericht tot een volk dat wanhopig was. De Israëlieten geloofden dat ze nog steeds onder Gods oordeel waren (zie
51:17-23) en een gevoel van waardeloosheid had zich over hen
meester gemaakt (zie 52:1-6). De woorden van de profeet dagen
hen uit om afstand te doen van hun angst, van hun minderwaardigheidscomplex en hun matheid. Het is tijd om God weer te
gaan vertrouwen. De ballingschap is niet alleen een tijd van ontreddering, maar ook van ontdekking dat de ware identiteit van de
Joodse ballingen alleen in de Heer, hun God ligt!
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Gesprek in kleine groepjes
Neem de tijd om in kleine groepjes (maximaal 3 personen)
over de volgende vragen door te praten.
•

Zijn er zekerheden in jouw leven die de plek van God
hebben ingenomen?

•

Welke stervelingen maken jou bang (Jes. 51:12)?

•

Welke angst weerhoudt jou ervan om God op dit
gebied meer te gaan vertrouwen? Is er iets waar jij van
wakker geschud moet worden?

•

Bespreek met elkaar hoe je hier stappen in zou willen zetten, en hoe je elkaar daarin kunt ondersteunen.
Probeer het concreet te maken, naar iets waar je deze
week mee aan de slag kunt. Schrijf het ook op voor
jezelf, zodat je er later nog eens op terug kunt kijken.
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Afsluiting
Deel in twee- of drietallen wat je hierboven hebt opgeschreven. Bid voor elkaar voor lef om God te gaan vertrouwen.
Bid dat angst mag verdwijnen en dat we onze zekerheid
mogen gaan zoeken in God alleen.
Oefening voor door de week
Ga aan de slag met de uitdaging die je voor jezelf geformuleerd hebt in de opdracht hierboven.

Verdieping: De spot over de afgoden
De ballingen in Jesaja zijn hun zekerheden verloren. God is ver
weg. Het is dan maar een kleine stap om te gaan denken dat
de afgoden van Babylon sterker zijn. Dat de Joden misschien zo
hebben gedacht, kun je herleiden uit de tekst van Jesaja. Want er
wordt werkelijk de spot met de Babylonische afgoden gedreven.
Met grote retorische kracht klinken de vragen in Jesaja 40: ‘Wie
heeft de wateren met holle hand omvat? Wie heeft het stof van de
aarde met een maatlepel afgepast?’ Wie? Wie? Wie? Jahweh, de
God van Israël is de God die boven alles staat. Hij is de Schepper
God, die troont over de aarde. Er is niemand met hem te vergelijken.
Afgoden zijn niet meer dan stukken hout met zilver of goud overtrokken (40:19). Met groot sarcasme zegt Jesaja over mensen die
afgodsbeelden aanbidden: ‘Wat zij koesteren is as! Een verwarde
geest heeft hen op een dwaalspoor gebracht’ (lees de boeiende
beschrijving in 44:9-20).

34

6. ’Zie ik doe iets nieuws’
Lezen: Jesaja 40:3-5, Jesaja 65: 17-25, Matteüs 13:31-32
Doel: Ontdekken dat God ook in onze gemeenschap ‘iets nieuws’
wil doen, en met elkaar terugkijken op wat we hebben geleerd in
de kringenserie.
Benodigdheden: Laat een muzikaal iemand op de kring het Taizélied voorbereiden, zodat jullie het met elkaar kunnen aanleren
en zingen.
Opening
Leer het volgende Taizélied aan en zing het (je kunt eventueel ook een ander lied kiezen).3
The Kingdom of God is justice and peace
and joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.

Terugblik op de vorige avond
Kijk in de kleine groepjes terug op de oefening van de
vorige avond. Heb je stappen kunnen zetten?
Zie, Ik doe iets nieuws!
Lezen en overdenken: Laat elke keer iemand één van
de volgende Bijbelgedeelten lezen en wees na elke
lezing een minuut stil om de tekst tot je door te laten dringen.
•

Jes. 40:3-5, 41:17-20, 42:5-9, 43:15-21

•

Vraag: Wat spreekt uit deze teksten over de vernieuwing die God belooft?

3. Tekst en muziek zijn te vinden op: http://cantusmundi.blogspot.nl/2010/03/kingdomof-god-taize.html

35

Als je deze teksten leest, bruisen ze van hoop en verwachting op
het nieuwe wat God gaat doen er uit. Het is teveel om te bevatten. Vaak denken we bij deze teksten aan de vernieuwde hemel
en aarde, aan wat eens zal zijn. Tegelijk hebben we in avond
3 gezien dat ‘dan ook nu’ is. We kunnen nu al om ons heen
sprankjes van dat nieuwe ontdekken. Vaak komen we dit tegen
in verhalen van mensen, mensen dichtbij of ver weg. Op www.
goot500.nl kun je een aantal verhalen vinden van mensen ver
weg en dichtbij.
Het zit niet in grote dingen. Vaak
begint het in het kleine, om je heen:
‘God is in the details.’ God wordt vaak
juist zichtbaar in het kleine, het alledaagse en het normale. Dat doet ertoe, daar
begint het. Denk ook maar aan de
gelijkenis van het mosterdzaadje in Mat.
13:31-32, waarin een klein mosterdzaadje symbool staat voor het Koninkrijk van
God dat uitgroeit tot een grote struik waar
vogels in nestelen.
•

Kijk eens om je heen. Waar zie je iets van Gods
Koninkrijk sprankelen in je kring of in je directe
omgeving? Deel deze ervaringen met elkaar.

•

Durf je op meer ‘nieuws’ van God te hopen?
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Terugkijken op de serie
Neem individueel even een paar minuten de tijd om te
kijken naar het lijstje dat je gemaakt hebt op avond 1 over
dingen die je bezig houden.
•
•
•
•

Schrijf op wat je hebt geleerd in deze kringenserie
over ‘zoeken.’
Wat raakte je gedurende deze serie?
Zijn er nieuwe vragen die je hebt gekregen?
Wat laat je achter en wat neem je mee?

									
									
								
									
									
							
Vertel elkaar wat je ontdekt hebt in het proces van de afgelopen maanden. De volgende vragen kunnen daar misschien bij helpen:
•
•
•

Waar zie je God aan het werk in jullie kring?
Waar zie je God aan het werk in je omgeving?
Hoe zouden jullie als kring verder willen gaan met
wat je ontdekt hebt?

Afsluiting
Lees met elkaar Jesaja 65:17-25.
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Je wordt hier meegenomen in een beeld van de nieuwe hemel en
nieuwe aarde. Een overweldigend beeld dat amper te bevatten
is. Een beeld waardoor gewone, dagelijkse bezigheden in een
nieuw perspectief komen te staan. Een beeld waar Leven met
de hoofdletter L centraal staat. Een leven waar heil is, waar het
leven (ge)heel(d) is, omdat dit de plek van de Heer is! Dit beeld
mag ons ook in ons leven nu leiden. Wat wij er nu van zien is dat
ontkiemende mosterdzaadje.
Bid en dank: Dank God voor waar Hij aan het werk is, voor wat
jullie al zien van zijn Koninkrijk. Bid voor het verlangen dat jullie
hebben om aan te sluiten bij wat God aan het doen is.
Verdieping: De schaduwzijde
De teksten die we in dit gedeelte gelezen hebben, zijn teksten van
hoop die de ‘bright side’ belichten. Als je de bredere context van
deze hoopvolle teksten leest, valt echter al snel op dat Jesaja niet
schroomt ook een andere kant op te schrijven: die van menselijke
ongehoorzaamheid en onbegrip met als resultaat oordeel en verderf (kijk maar eens naar de teksten die rondom Jesaja 65:17-25
staan). Als Westerse christenen voelen we ons vaak ongemakkelijk bij dit soort teksten. We spreken liever over Gods liefde dan
over zijn oordeel.
Toch is het belangrijk het oordeel een plek te geven in ons geloof.
Want Gods oordeel in de Bijbel is ook een deel van zijn herstelen vernieuwingsproces. Oordeel laat zien dat er nou eenmaal
kwaad en ongerechtigheid is en dat dit uiteindelijk zal moeten
worden uitgeroeid. De dreiging van oordeel is in de profeten ook
een waarschuwing om je te bekeren en te stoppen met kwaad
doen.
Uiteindelijk is de boodschap dat God Rechter is en recht zal
doen, niet een boodschap waar we angstig voor hoeven te zijn.
Het is juist een hoopvolle boodschap, omdat God de dingen weer
recht zal maken.
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BIJLAGE 1
Het Jubeljaar
Wat is het jubeljaar? In Leviticus 25 is het jubeljaar ingesteld voor
het volk Israël. Na een cyclus van 7 sabbatsjaren was het 50e
jaar een jubeljaar. Een jubeljaar als Gods beweging van shalom
(vrede): bevrijding, terugkeer en herstel. Een tijd van vernieuwing
en herstel met sociale, economische en theologische dimensies.
Het bracht families opnieuw bij elkaar, slaven werden vrijgelaten, land en goederen werden gelijkelijk verdeeld. Het maakte
duidelijk dat het land waar mensen op leefden, van God zelf was
en dat de mensen Gods mensen zijn die als gasten leefden op het
land dat zij ontvangen hadden. Het jubeljaar is een echo van het
scheppingsprincipe dat de hele aarde door God is gegeven aan
alle mensen die als rentmeesters met de aarde mogen omgaan.
Tegelijk is het jubeljaar een beeld van het Koninkrijk van God
waarin recht en gerechtigheid zal heersen, levens heel zullen
zijn, kortom waar shalom is, waar God zelf de Koning is. In het
jubeljaar zien we een vooruitblik naar de toekomst samengaan
met de ethische toepassing in het leven nu.
Meer informatie over het jubeljaar kun je o.a. op de volgende
websites vinden:
http://www.christipedia.nl/Artikelen/J/Jubeljaar
http://en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_%28biblical%29 (zie ook de
‘external links’ voor enkele bronnen)
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BIJLAGE 2
Opdracht bij ‘Integrale Missie’ 15-20 minuten
Onderstaande opdracht is bedoeld om wat meer zicht te krijgen op te
breedte van ‘integrale missie’, en daarover met elkaar in gesprek te raken. Laat één persoon de oefening voorbereiden, en daar leiding aan
geven.
Kies een open ruimte uit in de kamer. Nodig de deelnemers uit daar te
gaan staan en leg de werkwijze uit. Maak een lijn van links naar rechts,
met links oranje=woord, rechts blauw=daad. De 2 woorden zijn uitersten op deze lijn waar veel tussen zit.
Ronde 1:
We beginnen met een aantal ‘woordparen’ die vroeger veel gebruikt
werden om het verschil tussen woord en daad aan te geven. Vraag mensen terug te denken aan een eerder moment in hun leven als christen
(bijv. als tiener, twintiger, net tot geloof gekomen). Noem daarna de
woordenparen op, en vraag mensen om aan de ene of de andere kant
van de lijn te gaan staan (oranje=woord, blauw=daad).

WOORD

DAAD

Preken

Toepassen

Verkondigen

Present zijn

Genade

Gerechtigheid

Mond

Handen

Zending

Diaconaat

Evangelisatie

Sociale actie

•

Wat valt jullie op? Waar voelen jullie je het meeste thuis? Bij woord
of bij daad?

Op de volgende bladzijde gaat deze bijlage verder met Ronde 2.
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Ronde 2:
We noemen nu een aantal ‘woordenparen’ die rondom ‘integrale missie’ veel gebruikt worden. Herhaal de oefening met onderstaande woorden voor de situatie nu.

Bekering

Genezing

Geloof

Werken

Redding

Ontwikkeling

Geloven

Leven

Aanwezig in de kerk

Aanwezig in de wijk

Zeggen

Doen

Pastorale zorg

Sociale zorg

Vrijwilligerswerken in de kerk Getuigen op je werk
Gebed

Politieke betrokkenheid

Getuigen

Luisteren

•

Reflecteer op wat er gebeurt en ga daar over in gesprek.

Bron: http://wordeed.ca/2013/01/18/play-the-word-deed-game
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BIJLAGE 3
Suggesties om vorm te geven aan ‘gerechtigheid’
o.a. uit ‘Common Prayer: A liturgy for Ordinary Radicals’ (Vertaald. Verder aangehaald als CP.), en Reinier Sonnevelt, ‘Het goede leven’ (Verder aangehaald
als GL).

Mensen dichtbij
1. Waardeer iemand voor het werk dat zij/hij doet (denk bijv. aan de
schoonmaker op je werk, de docent van je kinderen, de vuilnisman)
2. Kook eens teveel en bied dit gratis of goedkoop aan via www.thuisafgehaald.nl
3. Stuur een kaartje aan iemand die het niet verwacht (GL, p.18)
4. Geef anoniem een envelop met 50 euro aan iemand van wie je
weet dat die het geld goed kan gebruiken (als je nog studeert of een
uitkering hebt kies je een lager bedrag). Zorg dat het niet traceerbaar is van wie het geld komt (GL, p. 41).
5. Google eens naar wat voor buurtinitiatieven er bij jou in de buurt
zijn.
Mensen ver weg
1. Geef voor een project in een ontwikkelingsland, ‘adopteer’ een
kind of een granny (kijk bijv. op www.tear.nl, www.baptisten.nl/
zending, www.compassion.nl, www.dorcas.nl, www.zoa.nl, www.
worldvision.nl, etc.)
2. Maak er een gewoonte van om wekelijks te bidden voor vluchtelingen, moderne slaven, mensen die gediscrimineerd of onderdrukt
worden, mensen die in armoede leven, zieken, etc.
3. Ondersteun een actie die op komt voor mensenrechten (kijk bijv. op
www.amnesty.nl of www.opendoors.nl)
4. Bemoedig iemand die bezig is met ontwikkelingswerk of zending
(kijk bijv. op http://baptisten.nl/missionaire-gemeente-ontwikkeling/
zending)
5. Zoek elke week op Wikipedia naar een land dat je nog niet kent (als
je geografie erg goed is… kijk dan eens naar miljoenensteden die
je nog niet kent). Lees hoe het de mensen daar vergaat, verdiep je
erin, en bid er kort voor.
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Milieu dichtbij
1. Raap het straatafval dat je in je eigen straatje vindt op en gooi het
in een vuilnisbak.
2. Bestel eens een biologisch groente- en fruitpakket, en eet vandaag
seizoensgroente van de boer uit je directe omgeving. http://groentefruit.milieucentraal.nl
3. Stap over op groene stroom.
4. Geniet van de prachtige natuur in je omgeving. Ga al dankend en
biddend een stuk lopen door het bos of het park.
5. Kies vaker voor de fiets of het openbaar vervoer!
Milieu ver weg
1. Let bij het boodschappen doen eens op waar je fruit en groente vandaan komt. Zoek vervolgens eens op wat de gevolgen van ‘voedselkilometers’ zijn. http://groentefruit.milieucentraal.nl
2. Surf naar Micha Duurzaam en bekijk eens wat voor organisaties en
materialen je vindt. www.timetoturn.nl is voor mensen onder de
dertig (GL, p.181).
3. Meet je voetafdruk op www.voetafdruk.nl
4. Word lid van een organisatie die opkomt voor de natuur (zoals natuurmonumenten, het wereldnatuurfonds, etc).
5. Surf eens naar: www.kerkinactie.nl/Kerk-en-gemeenten/Diaconaat/
Duurzaam-leven/Eerlijk-klimaat--i13121, en bedenk hoe jij zelf
kunt verminderen, veranderen of vergoeden.
Middelen dichtbij
1. Gooi deze week geen eten weg, maar maak iets smakelijks van de
oude restjes.
2. Doe mee met www.Peerby.nl: deel met je buren je gereedschap en
andere gebruiksartikelen (of bied kringleden aan je auto of andere
gebruiksartikelen van je te lenen).
3. Probeer iets te repareren wat kapot is. Waardeer mensen die op
regelmatige basis dingen voor je repareren (CP, p.44)
4. Bekijk eens hoe jouw bank investeert op www.eerlijkebankwijzer.nl
5. Eet een week lang door de week geen extra’s (snoepen, chips, koekjes etc.), alleen de maaltijden en fruit. Neem in het weekend wel de
extra’s. Je gaat meer genieten van wat je eet!

43

Middelen ver weg
1. Bekijk het filmpje ‘the story of stuff’ (www.storyofstuff.org)
2. Browse eens naar www.goedewaar.nl en kijk eens rond op die website.
3. Breng eens een bezoekje aan een wereldwinkel en informeer naar
de visie erachter.
4. Zoek op de site van Micha Young (www.michanederland.nl/young/
filmpjes-bij-young/) naar de achtergrond van je smartphone (in de
linkermenubalk staat een aantal artikelen). Denk hieraan als je de
volgende keer gebeld wordt door je provider met een aanbod voor
een nieuw mobieltje.
5. Koop Fair-trade of UTZ producten waar mogelijk.
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BIJLAGE 4
Opties voor extra avonden
GPS Speurtocht
Als startavond op het thema ‘zoeken’ kun je een GPS zoektocht
doen in je eigen wijk of in het bos. Zeker als je een nieuwe groep
bent is dit een leuke en ontspannen manier om elkaar te leren
kennen. Laat iemand uitzoeken hoe een GPS speurtocht werkt,
en deze voorbereiden.
Gods koninkrijk door creativiteit
In 6 avonden kun je niet alles behandelen. Een aspect dat niet aan
de orde is gekomen is ‘schoonheid’. Kunst, schoonheid en creativiteit kunnen een weg zijn naar God toe. Neem een avond om
met elkaar te spreken over vragen als: Wat heeft schoonheid en
kunst met God te maken? Is creativiteit een gave van Gods Geest
(Lees bijv. delen uit Exodus 31-38)? Je kunt kringleden vragen
om schilderijen, tekeningen, gedichten of muziekstukken mee te
nemen die hen raken.
Bekijk met elkaar Leef58
Aansluitend op avond 4 over gerechtigheid, zou je met elkaar de
film Leef58 kunnen kijken. Geïnspireerd door Jesaja 58 legt deze
film een uitdaging neer bij christenen in onze tijd om samen extreme armoede wereldwijd uit te bannen. Via www.leef58.nl kun
je de film gratis bestellen.
(Vernieuwde) Micha cursus
Wil je met elkaar dieper nadenken over wat het betekent om gerechtigheid na te streven en goed om te gaan met Gods schepping? De Micha cursus biedt dan mogelijkheden. In 2014 is de
cursus geheel herzien, met nieuwe filmpjes en mooie materialen.
Ga naar www.michanederland.nl voor meer informatie.
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Ruimte voor extra aantekeningen
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Raadhuisplein 6-8
3771 ER Barneveld
0342 - 712 457
info@baptisten.nl
www.baptisten.nl
http://www.facebook.com/BaptistenNL
http://twitter.com/baptistennl

48

