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Voorwoord
Veel ouders worden graag ondersteund in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. De kerk kan hierin een
belangrijke rol spelen. Deze map staat vol met materiaal waarmee u ouders in de kerk kunt ondersteunen bij de
(geloofs)opvoeding. Naast twee uitgewerkte diensten biedt de map een handleiding voor een themabijeenkomst
en een vijftal gezinsmomenten waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen gaan.
Bij de gezinsdienst gaat het er met name om dat ieder gemeentelid van betekenis is en belangrijk is voor elkaar en
de gemeente. Deze dienst is opgebouwd aan de hand van het verhaal uit 1 Samuel 3 waar Samuel wordt geroepen
door God. Hoe Samuel in dit gedeelte van betekenis is en wat dit te maken heeft met de opvoeding van kinderen
kunt u terug lezen in de preekschets en exegese.
De tweede dienst is meer gericht op volwassenen. Vanuit het verhaal uit Johannes 21 waar (Jezus driemaal
aan Petrus de opdracht geeft om voor zijn kudde te zorgen) willen we opvoeders bemoedigen. Opvoeders
hoeven niet perfect te zijn om bruikbaar te zijn in Gods handen. Kinderen zijn niet ons project maar we mogen in
af hankelijkheid van Hem opvoeden.
We hopen dat deze themamap u helpt bij het ondersteunen van ouders in de geloofsopvoeding en wensen u Gods
zegen toe.
Team CGJO:

Elise van Gurp
Kasper van Helden
Jenne Minnema
Marjan Rozema
Emily Teeninga
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Via het project ‘Geloof in het gezin’ werkt de CGJO aan de ondersteuning van ouders in de geloofsopvoeding. Op
www.geloofinhetgezin.nl is veel materiaal te vinden voor kerken en ouders: herkenbare blogs, gezinsmomenten
voor thuis, artikelen met achtergrond informatie, best practices uit kerken en nog veel meer.
Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken om ouders en gemeenten te
ondersteunen in de christelijke opvoeding; een samenwerking van CGJO, LCJ, Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs,
Mannenbond CGK en CGK-Vrouw

Meer informatie lezen over geloofsopvoeding?
Bekijk Outline 46 via onze website: https://cgjo.nl/downloads
Of bestel hem GRATIS digitaal via: m.rozema@cgjo.nl.
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Dienst 1: 1 Samuel 3
We zijn gewend de diensten te beginnen met votum en groet. Woorden die ons heel bekend klinken, maar
waarvan de betekenis onze kinderen vaak zal ontgaan. Een gezinsdienst biedt een mooie kans om deze bekende
woorden eens uit te leggen. Je kunt dit bijvoorbeeld als volgt doen:
In het begin van de dienst ontmoeten we God. We doen dat als volgt: eerst worden we stil, in die stilte bidden
sommigen persoonlijk tot God, anderen gebruiken het moment om hun aandacht bij God te krijgen. Daarna spreek
ik eerst namens de gemeente uit dat wij geloven dat alles wat in deze dienst gebeurt kan gebeuren omdat God
hier is. Daarna volgt een zegengroet waarin God beloofd dat Hij ook in deze dienst aanwezig wil zijn.
Ook kun je er voor kiezen om van het votum en de groet een eenvoudige versie te gebruiken. Hieronder geven
we een versie die ontleend is aan de Bijbel in gewone taal.
Votum
De Heer is machtig, hij helpt ons altijd.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. (Psalm 124:8)
Uw trouw duurt eeuwig, Heer.
Laat uw wereld niet in de steek! (Psalm 138:8)
Groet
Ik wens je toe dat God, onze Vader, en onze Heer Jezus Christus goed voor je zijn, van je houden en je vrede
geven. (1 Timotheüs 1:2b)

Zegen
Net zoals we votum en groet kunnen vereenvoudigen of uitleggen (zie onder votum en groet) kunnen we ook de
zegen in eenvoudige taal weergeven. Hieronder geven we twee versies die ontleend zijn aan de Bijbel in gewone
taal.
Numeri 6:24-26
De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen.
De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen.
De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.
2 Korinthe 13:13
Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is, dat God jullie zijn liefde geeft, en dat de
heilige Geest een eenheid van jullie maakt.
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Dienst 1

Votum en groet

Starter: Allemaal familie
Doel: 			
			
Benodigdheden:
Leeftijd: 		

Kinderen laten zien dat je elkaar nodig hebt en samen met elkaar de kerk vormt, een groep
waar iedereen belangrijk is.
(Lego) poppetjes
4-12 jaar

Zet vooraf een grote groep (Lego)poppetjes op een tafel. Vraag of er drie kinderen naar voren willen komen. Ga
met hen het gesprek aan wie al deze poppetjes zouden kunnen voorstellen. Zien ze misschien een poppetje dat
op hen lijkt? Laat ze dat poppetje er uithalen en vast houden.
Vertel daarna aan de kinderen dat al deze poppetjes samen de mensen uit de kerk voorstelt.
Vraag of een van de kinderen zijn gezin wil namaken. Daarna laat je nog een ander kind zijn gezin maken met de
poppetjes.
Het andere kind kun je ook vragen om een aantal ‘specifieke’ mensen uit de kerk aan te wijzen. Vraag bijvoorbeeld
wie: de organist, dominee, koster, clubleiding, gitarist etc. kunnen zijn van deze poppetjes?
Vertel daarna dat alle poppetjes belangrijk voor elkaar kunnen zijn, één poppetje alleen kan niet wat alle poppetjes
samen wel kunnen en ieder poppetje heeft een andere rol en andere talenten om in te zetten in de gemeente en
voor elkaar.
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Starter: Jenga toren
Kinderen laten zien dat je elkaar nodig hebt in de kerk.
Jenga blokjes
4-12 jaar

Dienst 1

Doel: 			
Benodigdheden:
Leeftijd: 		

Zorg dat je vooraf al een (gedeelte van de) toren van Jenga blokjes hebt gebouwd en dat deze goed zichtbaar voor
in de kerk staat.
Op het moment dat je voor in de kerk staat laat je een aantal Jenga blokjes zien die nog op de toren moeten komen.
Vertel dat deze toren alle mensen in jullie kerk voorstelt en dat je er nog een aantal blokjes op gaat leggen om de
toren af te maken. Bij het stapelen van nieuwe blokjes kun je er voor kiezen om namen van mensen uit de kerk te
noemen om het nog concreter te maken. Daarna vraag je twee kinderen naar voren. Zij mogen nu om en om een
blokje uit de toren pakken en deze er naast leggen. Je vertelt dat dit blokjes zijn die niet mee willen doen met de
grote toren. Op een gegeven moment zijn er zoveel blokjes uit de toren gehaald dat de toren gaat omvallen. Vertel
dat het in de kerk net zo is, dat je elkaar nodig hebt om stevig te kunnen blijven staan. Als mensen niet meer mee
doen, dan wordt de toren instabiel en komt op instorten te staan. Alle mensen, groot en klein zijn nodig voor een
stevig bouwwerk!
Tip: Mocht het wat te lang duren, dan kun je zelf ook een handje helpen door er zelf ook wat blokjes uit te halen... :)
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Starter: Objectles bekertjes
Doel: 			
Benodigdheden:
Leeftijd: 		

Laten zien dat we elkaar nodig hebben als gelovigen
50 Papieren/plastic bekertjes, dikke houtenplaat 50x50cm
4-99 jaar

Vraag of er twee vrijwilligers/kinderen naar voren willen komen. Laat daarna aan alle mensen één bekertje zien.
Vraag of dit ene bekertje sterk genoeg is om iemand op te laten staan. Laat daarna iemand op het bekertje staan.
Dit ene bekertje was niet sterk genoeg om iemand te dragen. Geef daarna de vrijwilligers/kinderen een hele
rij met bekertjes en vraag of ze deze allemaal bij elkaar op de grond willen zetten om zo een oppervlakte van
50cmX50cm gevuld te krijgen met bekertjes. Daarna leg je de houtenplaat voorzichtig bovenop de bekertjes.
Vraag nu weer of de vrijwilliger op de bekertjes wil gaan staan. Nu lukt het wel! Hoe kan dat?
Knoop met de kinderen een gesprekje aan hoe het komt dat het nu wel lukt. Het lukt nu omdat het gewicht van die
ene persoon verdeeld wordt over alle bekertjes. Nu hoeft ieder bekertje maar een klein gedeelte te dragen en zo
kunnen alle bekertjes samen het gewicht dragen.
Daarna kun je vertellen dat het in de kerk net zo is. Een persoon alleen kan geen kerk zijn en alle dingen in de
kerk doen. Als je samen bent kun je elkaar helpen, want iedereen is belangrijk. Je kunt elkaar helpen door iets
voor een ander te doen zoals eten maken, of iemand met de auto ophalen, maar ook door voor iemand te bidden.
Met elkaar vorm je de gemeente en ieder is belangrijk voor de gemeente.
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Wet:

Een aantal mogelijke liederen die gezongen kunnen worden zijn:
-

Opwekking 691 Heb de Heer je God lief
Kinderopwekking 230 Heb de Here lief
Ken je Gods gebod? Woorden 1 tot 10 zie: https://www.youtube.com/watch?v=TPf6ppmSXwU
(Melodie = Jezus zegt dat hij… Jij in jou klein hoekje en ik in ’t mijn)
De Tien Geboden op de melodie van Psalm 140 zie bijlage 4 voor de tekst.

Liederen
Zie bijlage 3 voor passende liederen bij dit thema.

Tien geboden voor kinderen
De tien geboden, de tien regels, die God aan Mozes gaf.
1. Je bent een schepsel van God, Hij heeft je gemaakt, hou het meest van Hem. God houdt ook heel veel van jou,
en wil je Vader zijn. Probeer te doen wat Hij van je vraagt.
2. Er zijn veel leuke dingen in ons leven: bijvoorbeeld vakanties, TV, computers, muziek, sport. Ook moeten we
naar school en grote mensen moeten naar het werk. Als we er maar aan denken dat God op de eerste plaats
komt. Niets mag God in de weg staan.
3. Wanneer je de naam van God gebruikt, dan mag dat niet zomaar, of als vloek. Gebruik de naam van God met
respect.
4. We hebben het altijd zo druk overal mee. Eén dag in de week doen we het rustig aan, de zondag. We maken
van de zondag een fijne dag, waarin we leuke dingen doen, maar ook de tijd nemen om aan God te denken.
5. Wees lief en aardig voor je vader en moeder, maar ook voor de andere mensen om je heen. Als je zelf lief bent
voor anderen zullen anderen dat ook voor jou zijn.
6. Als je erg boos bent kun je erge dingen doen of zeggen. Probeer je woede te bedwingen, want je kunt er veel
door stuk maken.
7. Als we van iemand houden, en gaan trouwen, dan moeten we elkaar trouw blijven. En niet degene van wie we
houden ongelukkig maken.
8. Wij mogen niks afpakken of stelen van andere mensen, geen geld of andere dingen.
9. Wees eerlijk, lieg niet en vertel geen slechte dingen over andere mensen.
10. Wees blij en gelukkig met wat je hebt, of wie je bent. Als je tevreden bent dan hoef je ook niet jaloers te zijn
op andere mensen en kinderen.

Bron: https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/dertigste-zondag-door-het-jaar-a/extras/tien-geboden-voor-kinderen.html
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Dienst 1

In de meeste kerkdiensten is het gebruikelijk dat men de wet met elkaar leest. Er zijn ook veel verschillende mooie
liederen gemaakt die gaan over de wet. Je zou er voor kunnen kiezen om een keer in plaats van het lezen van de
wet met de hele gemeente een lied te zingen over de wet. Het mooie van het zingen van een lied is dat dit vaak
nog beter in het geheugen blijft hangen dan gesproken tekst.

Gebedsvorm: Omgekeerde collecte
Doel: 			
Benodigdheden:

Onderlinge voorbede de week door stimuleren.
Voor elke bezoeker 1 briefje, collectezakken, pennen.

Juist in het gebed kun je van betekenis zijn voor elkaar door elkaar in gebed te brengen bij God. Je kunt de
volgende werkvorm gebruiken om ieder gemeentelid te laten bidden voor een ander gemeentelid.
Laat iedereen die de kerk binnenkomt zijn naam op een papiertje schrijven en deze in een bak of zak stoppen.
Zorg dat bij iedere ingang iemand staat die dit regelt. Op het moment dat iemand zijn naam schrijft hoef je nog niet
uit te leggen waar het voor is. Vertel dat er later in de dienst wat over gezegd wordt.
Verzamel alle briefjes en stop deze in een aantal collectezakken. Vertel de mensen tijdens de dienst wat de
bedoeling was van het verzamelen van alle briefjes, namelijk dat iedereen de kerkzaal verlaat met een naam van
een persoon waar hij deze week concreet voor kan gaan bidden. Je kunt mensen er ook op attenderen dat ze na
de dienst proberen met degene in gesprek te gaan die op hun briefje staat, misschien heeft de ander wel een
specifiek gebedspunt waar jij voor kunt bidden.
Voorzie iedereen van een briefje door middel van een omgekeerde collecte. Laat tijdens de collecte de
collectezakken met de briefjes rondgaan en laat ieder daar een briefje uitpakken. Wanneer nog niet iedereen
tijdens de collecte in de kerk is kun je er ook voor kiezen dat iedereen bij de uitgang een briefje pakt.
Tip: je kunt ook alle namen van de kinderen op de briefjes schrijven en die uitdelen aan de volwassenen. Zij
kunnen dan bidden voor het kind dat op het briefje staat.
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Uitwerking: 1 Samuel 3

31 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van
de HEER en er braken geen visioenen door. 2 Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof
geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3 Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De
godslamp was bijna uitgedoofd. 4 Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ antwoordde Samuel. 5 Hij liep snel naar Eli toe en
zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen
Samuel weer lag te slapen, 6 riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt
me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ 7 Samuel
had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord
tot hem te richten. 8 Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei:
‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. 9 Hij zei tegen
Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar
luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, 10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande
keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 11 Toen zei de HEER tot Samuel: ‘Let
op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten! 12 Als die tijd aanbreekt zal ik
alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. 13 Ik heb hem aangekondigd
dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen: hij wist
dat zij God minachtten, maar hij heeft ze niet terechtgewezen. 14 Daarom heb ik Eli’s familie gezworen dat hun
schuld met geen enkel offer kan worden ingelost.’
Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de HEER. Hij zag ertegen
op om Eli te vertellen wat hij had gehoord. 16 Maar Eli riep hem bij zich: ‘Samuel, mijn jongen, kom eens hier!’ ‘Hier
ben ik,’ antwoordde Samuel, 17 en Eli vroeg: ‘Wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer niet het voor me te verbergen.
God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd!’ 18 Zonder iets
achter te houden vertelde Samuel hem alles wat hij had gehoord, en Eli zei: ‘Hij is de HEER. Laat hij doen wat hij
het beste vindt.’
15

Samuel groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. 20 Daardoor kwam
iedereen in Israël, van Dan tot Berseba, tot de erkenning dat Samuel door de HEER als profeet was aangewezen.
21
In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord
tot hem te richten.
19

41

En heel Israël luisterde naar Samuels woorden.
Een uitgebreide exegese van dit verhaal vind je in bijlage 1.

Wat kunnen wij met dit verhaal?
Er zijn een aantal opvallende zaken in dit verhaal die de aandacht verdienen. Niet alles zal in de preekschets
terugkomen omdat die voor kinderen ook begrijpelijk mag zijn.
1.

God straft het niet corrigeren van de zonen van Eli. Wat betekent dit voor onze opvoeding? Eli had een
taak als opvoeder. Blijkbaar nam hij die niet serieus en God tilt daar zwaar aan. In de eerste plaats omdat
het hier om de bezoedeling van Zijn huis gaat. Tempelprostitutie, corruptie en andere zaken die op het
tempelterrein plaatsvonden kan Hij niet ongestraft laten voorbijgaan. Dergelijk gedrag is strijdig met Zijn
heiligheid. Hij kan het niet verdragen als mensen ervoor zorgen dat andere mensen God niet meer zien
zoals Hij is. Dat deed Hij niet in de tijd van Chofni en Pinechas en dat doet Hij ook nu niet. Dat is dus een
waarschuwing voor de kerk, want de kerk is Gods visitekaartje voor de wereld. God oordeelt.
Daarnaast heeft God ook strikte regels voor opvoeders. Dat zien we bijvoorbeeld als Paulus ...
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Dienst 1

1 Samuel 3

richtlijnen geeft voor voorgangers in 1 Timotheüs 3:1-7: Het is een waar woord: als iemand opziener wil
worden, is dat een eerzaam streven. Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man
van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. Hij mag
niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. Hij
moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Als
iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen
zorgen? Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan
de duivel. Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak
komt en door de duivel wordt gestrikt. Voorgangers worden in dit gedeelte naast hun persoonlijke gedrag
ook gewezen op hun huiselijke opvoedtaken. Opvallend is ook de koppeling tussen het opvoeden thuis
en in de gemeente: Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de
gemeente van God kunnen zorgen? Dit principe zien we ook weer terug bij Eli: hij blijkt niet in staat om
leiding te geven aan zijn zonen en dat heeft ook effect op zijn werk als priester. Hoe zit dat bij ons?
Kunnen wij in zowel ons eigen gezin (uit hoeveel personen dat ook bestaat) als daarbuiten een voorbeeld
zijn voor anderen? Hebben we in ons gezin, gemeente én buiten onze gemeente een goede reputatie?
God tilt hier zwaar aan. Alleen dán kunnen we echt van betekenis zijn voor anderen. Maar God zou God
niet zijn als Hij daar ook geen hulp bij zou geven: zie punt 4, 5 en 6 hieronder.
2.

Samuel mag als tiener de woorden van God doorgeven aan een bejaarde man. Blijkbaar doet leeftijd er
niet toe. In de bijbel komen we dit vaker tegen, bijvoorbeeld bij Jeremia (vgl. Jeremia 1:6-8) en Timotheüs:
Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een
voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. (1 Timotheüs 4:12)
Wat betekent dit voor ons? Wanneer maken wij het mee dat kinderen of tieners ons Gods woorden
doorgeven? Zij kennen net als Samuel God toch nog niet en herkennen zijn stem daardoor toch nog niet?
Dit gedeelte leert ons dat God zich daar niets van aantrekt. Hij schakelt in wie Hij wil! Misschien zingt je
kind een christelijk liedje terwijl het bij je achterop de fiets zit. Wat doe je dan? Of komt je puber gefrustreerd
thuis vanwege onrecht wat een klasgenoot is aangedaan? Dat kunnen ook zomaar signalen van God
zijn die iets wil zeggen. We moeten niet te snel (onbewust wellicht) denken dat God alleen
maar boodschappen doorgeeft via volwassenen. God gebruikt alle beschikbare kanalen! Onze jeugd kan
daardoor zomaar van betekenis voor ons zijn. En ja, dat geldt zelfs voor de lastigste pubers… 

3.

Er wordt een ernstige, niet populaire, boodschap gegeven die doorverteld moet worden. Dit verhaal
wordt vaak uitgelegd als zijnde een aansporing om goed te luisteren naar wat God te vertellen heeft over
jouw leven. Maar daar ligt hier de nadruk niet op. Er wordt een ernstige, niet populaire, boodschap
gegeven die doorverteld moet worden. Samuel zag er niet voor niets tegenop om de boodschap aan Eli
te vertellen (vs.15). Hoe zit dat in onze opvoeding? Het Christelijk geloof is niet altijd leuk, gemakkelijk of
populair. Het is soms ronduit tegen de huidige cultuur in. Hoe ga je daarmee om? Durf je als ouder stelling
te nemen ook al weet je dat je tieners heftig zullen protesteren? Of het nu rechtstreeks uit de bijbel, van een
ander mens of op een andere manier tot je komt: als je iets identificeert als een boodschap van God: vertel
het door! En het is niet gek als je daar net als Samuel af en toe tegenop ziet. Maar doe het wel, want het kan
zomaar zijn dat je daardoor van betekenis bent voor anderen.

4.

Het leren (her)kennen van God is een proces. Hoe geef je dat proces vorm in de opvoeding? Je kinderen
en jongeren (her)kennen God niet vanzelf. Als opvoeders hebben we hier een belangrijke taak in. Verwacht
niet dat kinderen het in één keer wel snappen; zelfs de bejaarde Eli had drie keer nodig om door te
hebben dat God zelf aan het spreken was. Hebben wij wel altijd door als God tegen ons spreekt? Dring
niets op, maar loop met je kinderen mee. Begeleid ze op de weg naar geestelijke volwassenheid in het
tempo dat bij ze past. En leef voor!

5.

Opvoeden is niet het exclusieve terrein van ouders. Wat ook opvalt in dit verhaal is dat het opvoeden
niet door de ouders wordt gedaan. Die zien Samuel maar één keer per jaar. En Eli was zijn vader niet,
maar had ondanks dat wel een belangrijke taak in zijn opvoeding. Ook elders in de bijbel zien we dat er
anderen worden ingeschakeld bij de opvoeding (denk bijv. aan Mozes). Opvoeden in de gemeente is dus
ook niet de taak van ouders alleen. Jeugdleiders, voorgangers, ambtsdragers, willekeurige ...
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6.

God verandert niet. Hij is betrouwbaar. Slechte mensen zoals de zonen van Eli maakten het onmogelijk
om God te horen, te zien en te ontmoeten. Maar dit verhaal is ook een verhaal van een God die het er niet
bij laat zitten. Hij kwam op eigen initiatief. God blijft altijd een relatie zoeken met mensen. Waarom? Omdat
Hij trouw is en betrouwbaar. Zo is God vanuit zichzelf. Hij kan niet anders. Dat betekent ook Hij oordeelt.
Daar zitten twee kanten aan. Hij oordeelt én Hij zoekt contact. Die twee zijn één, die horen bij elkaar. Door
te oordelen ruimt God op wat tussen ons en Hem in is komen te staan. Gods oordeel is nooit: ik maak er
een einde aan. Het is altijd: ik maak een nieuw begin. God gaat altijd verder. Want God is een God die
contact zoekt, die een relatie wil.

7.

God doet alles net even anders. Hoe komt God binnen in de wereld van Israël? En hoe komt het
evangelie van Jezus binnen in onze wereld en in ons leven? Door iedereen rechtstreeks aan te spreken?
In dit verhaal spreekt hij maar één persoon aan: Samuel. En Samuel moet de boodschap doorgeven aan
Eli. Later krijgt hij die taak zelfs voor het hele volk. Andere mensen horen de woorden van God dus via
Samuel. Dat is niet wat je in die tijd direct zou verwachten. Je zou eerder verwachten dat God iemand als
Eli uit zou kiezen vanwege zijn functie als hogepriester en omdat de mensen in Israël hem kennen als
iemand die optreedt namens God. Maar dat doet God dus niet. God maakt vaker keuzes die niet voor de
hand liggen. Denk bijv. aan Amos, een boer die mocht gaan profeteren ook al reageren de mensen
afwijzend, zie Amos 7 vanaf vers 10. Een ander mooi voorbeeld is de geboorte van Jezus. Niet de leiders
in Jeruzalem of de koning, maar een groepje herders die aan de rand van de toenmalige samenleving
stonden krijgen het als eerste te horen. De mensen die Jezus de wereld instuurt om het evangelie te
verkondigen zijn voor het grootste deel eenvoudige vissers. Soms kan dat heel pijnlijk zijn. Misschien ook
wel voor Eli, want God passeert hem terwijl hij toch de hogepriester is. En als je gepasseerd wordt,
m.a.w. de woorden van God komen via een ander naar je toe, dan is dat misschien wel een extra drempel
om de boodschap binnen te laten komen. Het pleit in elk geval vóór Eli dat hij luistert en de boodschap
van God accepteert hoe pijnlijk die in zijn geval ook is. Want als God naar je toe komt en een boodschap
voor je heeft, dan doet Hij dat bijna nooit direct. Vaak zal Hij één van zijn mensen, jong of oud,
daarvoor inschakelen. En de vraag is of je daarvoor open staat!

8.

Het verhaal loopt ondanks alle zonden en eigengereidheid wél goed af. Samuel komt in het aanzien van het
hele volk. Bemoedigend: het geven van een impopulaire boodschap wil dus niet per se zeggen dat je
daardoor zelf ook impopulair wordt. Kunnen we dat vandaag als kerk ook nog? Zouden kerken niet groeien
als we eerlijk zouden vertellen hoe God is inclusief de impopulaire dingen? En als ouder ben je ook niet
altijd even populair bij je kinderen, vooral als je grenzen stelt. Maar dit verhaal zegt ook dat grenzen nodig
zijn om het goed af te laten lopen. Samuel blijft bij God. Daarnaast zien we dat God van de abnormale
situatie weer een normale situatie maakt. Hij herstelt de orde. In het begin van hoofdstuk 3 klinken
nauwelijks woorden van de Heer en breken zelden visioenen door. Maar aan het eind van hoofdstuk 3
komt God váák en laat Hij váák van zich horen! Dát is Gods eigenlijke bedoeling met deze wereld.
Eigenlijk is er nog niet veel veranderd sinds het verhaal van Samuel. Het evangelie komt nog steeds naar
ons toe in een wereld die een puinhoop is, omdat we als mensen altijd weer bezig zijn om te doen wat
goed is in onze eigen ogen. Een wereld vol corruptie, (seksuele) misstanden en ellende. In zo’n
wereld komt Jezus naar ons toe, omdat hij door onze eigenwijsheid en ongeloof heen wil breken. Anders
gezegd: omdat hij ons van betekenis wil laten zijn!

Samengevat: hoe willen wij van betekenis zijn? Onze kinderen horen bij het lichaam van Christus. En als het zo
is dat het hele lichaam voor het hele lichaam zorgt (Colossenzen 3) hebben wij als volwassenen een mooie taak.
Het verhaal van Samuel leert ons dat van betekenis zijn vooral betekent dat je je laat gebruiken door God. Luister
naar wat Hij te zeggen heeft en gá! En het mooie is: dit geldt niet maar voor maar een paar mensen, maar voor
everyBODY!
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kerkbezoekers: ze spelen allemaal een rol in de opvoeding. Al was het alleen maar door je houding. Hoe
zit je in de kerk? Wat kunnen jongeren daaraan zien? Wat straal je uit? Ben je jezelf? Mopper je alleen maar
op die lastige jeugd of durf je een gesprek met ze aan te knopen?

Preekschets Gezinsdienst
•

Tip: Op www.cgjo.nl zijn af beeldingen te downloaden passend bij de preekschets.

•

Tip 2: de woorden die onderstreept zijn komen terug in de preekbingo, wanneer u een eigen preek maakt, is
het wellicht goed om bepaalde woorden in de preekbingo aan te passen.

Thema: Gek he?!
Het is een beetje een gek verhaal dit. Misschien ken je het allang, misschien ook niet.
Dit verhaal heeft een verdrietig begin. Er is een tempel, waar Eli de baas is. Een Hogepriester noemen ze dat.
Maar Eli is niet echt de baas. Hij heeft twee zonen Chofni en Pinechas heten ze. En die twee jongens doen gewoon
lekker waar ze zelf zin in hebben. Er is nog een jongen in het heiligdom. Hoe oud hij precies is weten we niet,
maar een tiener waarschijnlijk. De jongen heet Samuel. Hij is geen zoon van Eli. Toch woont hij wel bij hen. Beetje
gek he? Maar zo gek was dat niet. De moeder van Samuel kon heel lang geen kinderen krijgen. En toen bad ze
op een dag: “God als ik toch een kind mag krijgen geef ik die terug aan U.” En wat gebeurde er? Ze kreeg toch
een baby. En daarom woont en werkt Samuel nu bij Eli in het heiligdom, omdat zijn moeder hem op die manier
teruggaf aan God.
Quizvraagje. Stel je voor dat je de hele dag in de kerk bent, zeven dagen in de week. Leer je dan veel of weinig
over God? Precies. Waarschijnlijk leer je heel veel! Denk je dat Samuel dan ook veel over God zou weten? Hij was
toch de hele dag in het heiligdom? Waarom staat er dan in de Bijbeltekst die we net gelezen hebben dat Samuel
God nog niet kende, omdat God nog niet tegen hem had gepraat? Beetje gek toch? Je zou toch denken dat als
je de hele dag in het heiligdom bent dat je een heleboel leert! Maar dat was niet zo. In de tijd van Samuel was er
niemand die je wat over God vertelde. Er gebeurden heel andere dingen. De zonen van Eli, Chofni en Pinechas
deden allerlei dingen die niet mochten: geld stelen, niet luisteren naar wat ze moeten doen in het heiligdom en zelfs
seks hebben met allerlei vrouwen in het heiligdom. He wat? Echt? Je maakt een geintje. Dan zal hun vader daar
vast wel wat van gezegd hebben. Mijn vader zou megaboos geworden zijn! Vader Eli had dat ook wel gedaan,
maar zijn zonen luisterden niet. En dus gebeurden er allerlei dingen waar God superverdrietig van wordt. En
leerde Samuel ondertussen niks over God. Da’s dus niet zo gek dat Samuel God nog niet kende.
Maar dan gebeurt er nóg iets geks. Als Samuel op een nacht ligt te slapen hoort hij een stem die hem roept.
“Logisch” denkt Samuel. “Dat is de stem van Eli, die roept me wel vaker. Ik ga wel even kijken wat er aan de hand
is.” Maar Eli heeft helemaal niet geroepen en zegt dat Samuel maar weer moet gaan slapen. Dit gebeurt drie keer
en na de derde keer snapt Eli wat er gebeurt. God zelf is Samuel aan het roepen! Maar ja, Samuel had dat nog
nooit gehoord, dus wist hij ook niet dat het God was die riep.
Dus toen Samuel weer in zijn bed lag en God weer riep zei Samuel: “Spreek Heer, uw knecht luistert.” Grote
mensen zeggen weleens dat dit verhaal betekent dat je goed moet luisteren naar wat God te vertellen heeft over
jouw leven. Maar dat gebeurt hier helemaal niet! God vertelt iets heel naars over Eli en zijn zonen aan Samuel.
Luister maar.
God vindt het superbelangrijk dat je goed voor elkaar zorgt. Dat betekent ook dat als er foute dingen gebeuren
dat je daar wat aan doet. Niet alleen je papa en mama, maar iedereen! En dat had Eli niet gedaan. Samuel moet
van God aan de oude man Eli de waarheid gaan vertellen. Dat zijn zonen en hijzelf dood zullen gaan. Vanwege al
die verkeerde dingen die ze gedaan hebben, en waar ze ondanks dat ze gewaarschuwd waren niet mee wilden
stoppen. Lekker. Dat zal hij vast moeilijk gevonden hebben. Maar hij doet het wel.
Grote mensen kunnen ook wat leren van dit verhaal. Als ze kinderen hebben willen ze die dingen leren. ‘Opvoeden’
noemen ze dat. Maar dat doen ze niet alleen, iedereen mag een beetje meehelpen. Je vrienden kunnen je dingen
leren, de juf op school, de meester in de kindernevendienst en zelfs de dominee… Grote mensen kunnen hier ook
van leren dat God dat ‘opvoeden’ echt superbelangrijk vindt. Kijk maar wat er met Eli gebeurt als hij niet goed
zijn best doet. God vindt het niet erg als je ouders eens een foutje maken. Het gaat erom dat je je best doet. 
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Dat je het goed wil doen. Grote mensen noemen dat: wil je echt van betekenis zijn? Weet je wat dat betekent? Wat
je moet doen als jij en alle grote mensen hier van betekenis willen zijn?

•

•

Een van de belangrijkste dingen is: luisteren naar wat God te zeggen heeft. Maar hoe weet je wat God wil
zeggen? Je kunt Hem toch niet horen? Dat zit zo. In de Bijbel staan heel veel dingen over God. Als je al kan
lezen, kun je zelf eens een stukje lezen. En als je iets niet snapt kun je dat vragen aan je papa of mama. In de
kerk wordt er ook een heleboel uitgelegd over God. En misschien op school ook wel.
Als jij door een stoplicht loopt dat op rood staat, wat gebeurt er dan? Precies! Dan kan er zomaar een ongeluk
gebeuren! En dat is niet de bedoeling, dus daarom zeggen papa en mama ook dat je voor een rood stoplicht
moet stoppen. Jij vindt het misschien niet zo leuk dat papa’s en mama’s en meesters en juffen soms zeggen
dat iets niet mag, maar dat doen grote mensen niet om ons te plagen, maar omdat er anders iets fout kan gaan.
God wil niet dat er iets fout gaat met ons. Daarom is God ook zo boos op Eli. Hij had tegen zijn zonen moeten
zeggen dat ze dingen deden die niet mochten. Denk ook nog maar eens terug aan het einde van dit verhaal.
Dan gaat het goed met Samuel. Alle mensen én God houden van hem staat er in de bijbel. En vinden dat hij
goed werk doet. Regels en opvoeden doen grote mensen niet om je te pesten. Maar omdat ze willen dat het
goed met je gaat!
En wat ik nu ga zeggen klinkt misschien ook wel een beetje gek, maar grote mensen mogen hier ook van leren
dat hoe oud je bent helemaal niks uitmaakt voor God. Samuel was veel jonger dan Eli, maar God wil dat juist
Samuel iets aan Eli vertelt. Grote mensen vinden dat weleens moeilijk. Maar ook kinderen en tieners kunnen
van God vertellen. En kunnen zo van betekenis zijn. Gek he?! Dus als jij denkt dat God ook iets tegen jou zegt,
ga dan eens naar iemand toe die God goed kent. Je ouders misschien. Of iemand uit de kerk. En misschien
komen jullie tot de ontdekking dat jij inderdaad iets van God hebt gehoord. Net als Samuel.

Zo. Dat was een boel informatie hé! Nou, we zijn bijna klaar hoor. Ik wil met jullie het nog over één ding hebben.
Het aller-allerbelangrijkste uit dit verhaal. Weet je wat dat is? Misschien heb je het al wel gesnapt. Maar omdat het
zo belangrijk is, vertel ik het nog een keer. Het allerbelangrijkste is dat iedereen iets kan doen voor een ander.
‘Van betekenis zijn’ noemen grote mensen dat. Jong of oud, papa of geen papa, mama of geen mama. Opvoeden
doen we allemaal, hoe oud of jong we ook zijn. Je hebt misschien weleens gehoord dat grote mensen in de kerk
tegen elkaar zeggen: ‘we mogen van elkaar leren’. Maar als ik aan dit verhaal denk dan zou ik zeggen: we moeten
van elkaar leren. En elkaar helpen. Gek he? Bij God zijn heel veel dingen net anders dan bij ons. Dat doet God
expres. Want hij vindt dat iedereen iets mag betekenen voor een ander.
Als je nog niet precies begrijpt wat dat betekent kun je dat straks vragen aan een heleboel grote mensen hier.
Ze zitten nu allemaal op een stoel, maar eigenlijk staan ze allemaal te springen om elkaar daarbij te helpen en van
betekenis te zijn. Toch?
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•

Ondersteunende af beeldingen voor bij de preek, schriftlezing of kindernevendienst
Doel: Het verhaal visualiseren voor kinderen
Benodigdheden: Af beeldingen
Leeftijd: 4-10 jaar
Voor kinderen is het helpend dat er naast gesproken tekst ook af beeldingen zijn. Hierdoor kunnen kinderen de
gesproken tekst veel beter onthouden aan de hand van de beelden die ze gezien hebben.
Op www.cgjo.nl kun je de af beeldingen passend bij de preek downloaden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen
om de af beeldingen tijdens het lezen uit de Bijbel te projecteren, of te laten zien tijdens de preek. Naar eigen inzicht
kun je kijken welke af beeldingen geschikt zijn en hoeveel je er wilt laten zien.
Verwerkingsvorm voor tijdens de kindernevendienst:
Tijdens de kindernevendienst kun je het verhaal op de volgende wijze vertellen. Je drukt een aantal af beeldingen
af en deze leg je in willekeurige volgorde op tafel. Je legt daarna aan de kinderen uit dat je het verhaal gaat
vertellen en dat ze goed moeten opletten welke af beelding erbij hoort. Bedenk vooraf wat je wilt gaan vertellen en
welke af beelding daar bij hoort. Op het moment dat je een stukje van het verhaal hebt verteld vraag je de kinderen
welke af beelding daar bij past. Op deze wijze ga je alle af beeldingen langs en vertel je het hele verhaal. Aan het
eind heb je een rij met af beeldingen van het verhaal in de juiste volgorde. Wanneer de tijd zich er voor leent zou
je ook nog met de kinderen de af beeldingen langs kunnen gaan en zo de kinderen om en om het verhaal laten
vertellen. Op deze wijze verwerken de kinderen het verhaal nog beter, doordat ze het nu zelf moeten vertellen.

Werkblad
Een preek van de week werkblad vind je in bijlage 6 Met dit blad kunnen kinderen tijdens de dienst aan de slag.
Het kan hen helpen om betrokken te zijn bij de dienst.

Schetsbordverhaal
In bijlage 9 vind je een schetsborderhaal van Ellen Zuijdwegt-Dronkers over de roeping van Samuel die al eerder
in de methode ‘’Vertel het maar’’ gepubliceerd is. Leuk om te gebruiken bij de schriftlezing!

Het Bijbelverhaal verteld door kinderen
Doel: Kinderen zelf het verhaal laten vertellen
Benodigdheden: Afdruk van kaartjes bijlage 7
Leeftijd: 8-10 jaar
De volgende verwerkingsvorm van het verhaal kun je op twee manieren gebruiken. Je kunt er voor kiezen om het
verhaal direct door kinderen te laten vertellen of hem gebruikten ter verwerking van het verhaal. De keuze die je
maakt kan af hangen van de leeftijd en de Bijbelkennis van de kinderen.
Verwerkingsvorm 1: Kinderen vertellen het Bijbelverhaal: Tijdens de kindernevendienst vertelt vaak iemand van
de leiding het verhaal. Ter afwisseling zou je de kinderen nu zelf het Bijbelverhaal kunnen laten vertellen. Via deze
verwerkingsvorm worden kinderen uitgedaagd om zelf na te denken over het verhaal en te bedenken in welke
volgorde de dingen gebeurden.
Je vertelt de kinderen waar het Bijbelverhaal van vandaag over gaat, maar dat niet jij, maar de kinderen het verhaal
met elkaar gaan vertellen. Leg alle kaartjes in willekeurige volgorde op tafel. Vertel dat de kinderen om en om een
kaartje mogen pakken en één zin van het verhaal mogen vertellen.
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Opmerking voor beide verwerkingen: Vul kinderen indien nodig aan of help ze bij het formuleren van een zin
wanneer dit nodig is. Bedenk vooraf dat kinderen de kaartjes misschien niet in de juiste volgorde pakken, als het
nodig is kun je het kind wat de juiste richting op helpen, maar geef het kind ook wat ruimte en wacht af wat het
kind vertelt. Mocht het niet kloppen wat er wordt gezegd probeer dan om met behulp van de andere kinderen
door vragen te stellen het verhaal weer helder en in de juiste volgorde te krijgen.
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Verwerkingsvorm 2: Verwerking van het Bijbelverhaal: Wanneer je een verhaal in eigen woorden moet navertellen
onthoud je dit vaak veel beter. Voor kinderen geldt dit net zo. Het idee van deze verwerkingsvorm is dat je zelf
eerst het verhaal vertelt daarna een andere verwerkingsvorm doet, bijvoorbeeld een puzzel of knutselwerkje
en dat je daarna nogmaals terug komt op het verhaal. Vertel de kinderen dat ze vanochtend een Bijbelverhaal
hebben gehoord, nu is het aan de kinderen de beurt om met elkaar het verhaal te vertellen. Leg alle kaartjes in
willekeurige volgorde op tafel. Vertel dat de kinderen om en om een kaartje mogen pakken en één zin van het
verhaal mogen vertellen.

Verwerking
Leuke verwerkingen voor dit verhaal vind je hier: https://www.bijbelverwerking.nl/html/1samuel3.html.
Verwerking oppas:
Doel: In beeld brengen dat ook de kleinste kinderen bij de gemeente horen en hun plekje hebben.
Benodigdheden:
• A3 papier
• Potloden/stiften
Leeftijd: 0-4 jaar
Verwerking:
Alle kinderen horen bij de gemeente, ook de kinderen die tijdens de dienst bij de oppas zijn. Hierdoor zijn ze niet
altijd zichtbaar voor iedereen in de kerk. Met deze verwerkingsvorm kun je laten zien dat zij er wel zijn en bij de
gemeente horen, hoe klein ze ook zijn. Tijdens de oppas trek je alle handjes van de kinderen over op een groot
vel A3 papier en schrijf je ook de naam van het kind bij het handje. De grote kinderen kunnen daarna ook zelf hun
handje versieren. In sommige kerken worden de kinderen van de oppas aan het eind van de dienst in de kerkzaal
gebracht. Het zou mooi zijn om dan voor in de kerk het vel papier te laten zien en te vertellen dat ook de kleinste
kinderen bij de kerk horen.
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Verwerkingsvorm voor na de dienst:

Voorbereiding:
Voor de voorbereiding van de activiteiten is het handig dat je een schatting kunt maken van het aantal deelnemers
dat meedoet aan de activiteiten. Je zou er over na kunnen denken om mensen zich vooraf te laten aanmelden
zodat je niet voor al te grote verrassingen komt te staan. Verder moet je voor een aantal activiteiten wat dingen
voorbereiden zodat je na de dienst direct van start kunt gaan. Hieronder zal per activiteit worden weergegeven
wat de benodigdheden zijn en wat je moet voorbereiden.

Voordat je start met de activiteiten is het handig om eerst groepjes te maken. Hieronder staat een manier waarop
je dat zou kunnen doen.
Voorbereiding: Kaartjes maken
Benodigdheden:
• Papier (gekleurd)
• Per groep afdruk uitleg van de activiteiten (Zie bijlage 10)
• Per groep afdruk activiteitenschema (Zie bijlage 11)
Uitleg:
Aantal groepen en aantal deelnemers per groep
De activiteiten worden in groepen gespeeld. Maak groepen van minimaal 4 en maximaal 6 personen waarin
per groep verschillende leeftijden vertegenwoordigd zijn. Om uit te komen met het spelschema moet het aantal
groepen een veelvoud zijn van 4. Je maakt dus 4,8,12 of 16 groepen van minimaal 4 tot maximaal 6 personen.
Groepen formeren
Je zou de groepen als volgt kunnen maken. Maak vooraf zoveel kaartjes als je denkt dat er deelnemers zijn. Schrijf
achter op het kaartje het nummer en deel aan het eind van de dienst de kaartjes uit aan de mensen die mee doen.
Laat daarna de nummers elkaar zoeken en geef aan waar elk nummer moet beginnen. Zorg dat elke groep een
teamleider aanstelt.
Handleiding en speelschema:
Zorg dat elke teameider de uitleg van de spellen en het activiteitenschema heeft, zodat de groepen weten waar ze
naar toe moeten en in welke volgorde ze de activiteiten spelen.
Uitleg activiteiten: Verbind de weg
Benodigdheden:
• Voor elke groep een afdruk van werkblad ‘Verbind de weg’ te vinden op www.cgjo.nl
• Kleurpotloden, stiften, krijtjes o.i.d. voor elke groep
Uitleg: Tijdens deze activiteit moet de groep een verbinding maken van de ene kant van het
papier naar de andere kant van het papier door de weg te tekenen. Het is de bedoeling dat
er naast de weg van ieder groepslid iets kenmerkends komt te staan. Op deze wijze gaan
de groepsleden met elkaar in gesprek en kunnen ze elkaar beter leren kennen. Om nog
beter van betekenis voor elkaar te zijn in de gemeente is het goed om elkaar te kennen en
te weten wat iemands kwaliteiten of hobby’s zijn. Let bij het uitdelen van de wegen erop dat
elke groep zijn papier op de juiste wijze houdt zodat de wegen straks niet op zijn kop zitten.
Want aan het eind van de dag verzamel je van iedere groep zijn getekende weg en ga je
alle wegen aan elkaar plakken. Op deze wijze ontstaat er één lange weg waarop iets
kenmerkends van elk gemeentelid terug te vinden is. Zo wordt nogmaals geïllustreerd dat
je met elkaar één geheel vormt.
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Hieronder staan een aantal activiteiten beschreven waarbij gemeenteleden elkaar nodig hebben. Op die manier
kunnen mensen ervaren om er voor elkaar te zijn en kan er op een ontspannen manier contact worden gemaakt.

Bekertjes stapelen
Voorbereiding: Elastiekjes maken waar een viertal touwtjes aan vast zitten.
Benodigdheden:
• Touw
• 20 Elastiekjes
• 4 Pakken bekertjes
Uitleg: Het doel van deze activiteit is dat de groep met elkaar een zo hoog mogelijke
toren bouwt van bekertjes. (Een groep speelt dit spel tegen de andere groep die
deze activiteit op het zelfde moment doet, zie activiteitenschema.)
Vooraf moet je een aantal elastiekjes klaarmaken. Aan een elastiekje knoop je een
viertal touwtjes. De groep moet nu met behulp van het elastiekje de bekertjes op
elkaar stapelen. Door met vier personen op het juiste moment aan het touwtje te
trekken komt er spanning op het elastiekje te staan en probeert de groep een bekertje op te pakken en te
verplaatsen. Eén van de teamleden mag wel de bekertjes zo neerzetten zodat zijn groepsleden de bekertjes
kunnen oppakken, maar hij mag ze niet op de toren zetten. Als de tijd erop zit wordt er gekeken welke groep de
hoogste toren heeft kunnen bouwen van de bekertjes.

Toren van papier
Voorbereiding: Geen
Benodigdheden:
• Paar pakken A4 papier
Uitleg: Het doel van deze activiteit is dat een groep een zo hoog mogelijke toren probeert te bouwen van A4
papier. (Een groep speelt dit spel tegen de andere groep die deze activiteit op het zelfde moment doet, zie
activiteitenschema.) Elke groep moet tijdens de activiteit met elkaar overleggen op welke wijze ze de toren willen
bouwen. De groep die na de tien minuten de hoogste toren heeft die kan blijven staan ‘wint’ deze activiteit.

Houd de bal op het zeil
Voorbereiding: Gaten in een stuk zeil knippen
Benodigdheden:
• Aantal stukken zeil zoveel als er groepen zijn die dit tegelijk spelen
• Gelijk aantal ballen
Uitleg: Het doel van deze activiteit is dat de groep de bal zo lang mogelijk op het
zeil kan houden zonder dat hij door het gat valt. (Een groep speelt dit spel tegen
de andere groep die deze activiteit op het zelfde moment doet, zie
activiteitenschema.) Vooraf moet je er voor zorgen dat je voldoende stukken zeil en
ballen hebt. Het is belangrijk dat je zoveel stukken zeil en ballen hebt als er
groepen zijn die de activiteit zeil tegelijk kunnen spelen. Vooraf knip je in een zeil
een aantal gaten waar de bal doorheen past. Tijdens de activiteit moet de groep het zeil strak houden zodat de
bal niet in een kuil komt te liggen. De groepsleider van dit spel moet er tijdens het spel voor zorgen dat hij op het
moment dat de bal bij een groep door het gat valt weer op het zeil wordt gelegd en hij houdt de score van beide
groepen bij.
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Woordschrijven
Dienst 1

Voorbereiding: Vooraf moeten de stiften klaargemaakt worden met een touwtje met
elastiekjes eromheen.
Benodigdheden:
• Per groep 1 vel A3 papier
• Dikke stiften
• Elastiek
• Touw
Uitleg: Het doel van deze activiteit is dat de groep met elkaar een woord op
papier krijgt door dit samen te schrijven. Vooraf maak je een aantal elastiekjes klaar
met vier touwtjes eraan. Het elastiekje doe je om een (dikke) stift. Tijdens de
activiteit pakken vier teamleden een touwtje vast om te schrijven en de andere
teamleden kunnen de groep aanwijzingen geven hoe ze moeten schrijven. Met elkaar moet de groep zo het
woord gemeentedag schrijven.

Aandachtspunten voor de dag:
• Maak vooraf een planning welke activiteiten waar gedaan kunnen worden.
• Regel voldoende mensen die bij een activiteit kunnen assisteren.
• Bedenk hoe je de tijd bij kunt houden zodat iedereen weet wanneer het tijd is om naar het volgende spel te
gaan. Tip: je kunt de tijd bijhouden via de beamer door een online timer te gebruiken.
Voorbeeld programma tijdens de dag:
Na de ochtenddienst
1. Uitleg van het programma
2. Koffiedrinken
3. Groepen maken
4. Activiteiten
5. Pauze (organisatoren maken de wegen aan elkaar)
6. Nabespreken en de lange weg laten zien
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Voorbeeld activiteitenschema:
Elk activiteitenblok duurt 10 minuten

Groep:

Activiteit 1: Activiteit 2

Activiteit 3 Activiteit 4

1 Weg verbinden

Bekertjes

Zeil

2 Weg verbinden

Bekertjes

Papier

3 Weg verbinden
4 Weg verbinden

Woord
Woord

Papier
Zeil

5 Bekertjes

Zeil

Weg verbinden

6 Bekertjes

Papier

Weg verbinden

7 Woord
8 Woord

Papier
Zeil

Weg verbinden
Weg verbinden

9 Weg verbinden

Bekertjes

Zeil

10 Weg verbinden

Bekertjes

Papier

11 Weg verbinden
12 Weg verbinden

Woord
Woord

Papier
Zeil

13 Bekertjes

Zeil

Weg verbinden

14 Bekertjes

Papier

Weg verbinden

15 Woord
16 Woord

Papier
Zeil

Weg verbinden
Weg verbinden

Uitleg van het schema:
Bij dit voorbeeld wordt er uitgegaan van 16 groepen, dit is voor max. (16x6=) 96 personen. Iedere groep voert
drie verschillende activiteiten uit. De activiteit weg verbinden neemt 20 minuten in beslag en wordt dus twee keer
10 minuten achterelkaar door een groep gedaan. Zo kom je uit op drie verschillende activiteiten per groep.
Als voorbeeld groep 1: zij gaan eerst naar weg verbinden en blijven daar 20 minuten, daarna gaan ze naar het
bekertjesspel, deze spelen ze tegen groep twee. Tot slot gaan ze naar de activiteit zeil en deze spelen ze tegen
groep 4.
Niet iedere groep speelt iedere activiteit, het gaat aan het eind van de dag ook niet om wie de beste groep was,
maar op welke wijze de groepsleden met elkaar kunnen samenwerken en hoe ze van betekenis voor elkaar waren.
Opmerking: denk er aan dat je altijd een veelvoud van vier groepen maakt, anders kom je niet uit, want dan
hebben er groepen geen tegenstanders.
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Dienst 2: Johannes 21
Starter: Vertrouw je me?

Vraag aan de persoon: Vertrouw je me? Als het antwoord ja is, vraag hem dan zich in jouw richting achterover
te laten vallen, zonder achteruit te stappen om zijn val te stoppen. Jij belooft hem op te vangen. Herhaal dit bij
driemaal bij één persoon of bij drie verschillende personen.
Vertel dat in het verhaal dat vandaag centraal staat ook vertrouwen wordt gevraagd (de leerlingen die het net aan
de andere kant moeten uitgooien).
Bedank de vrijwilligers voor hun vertrouwen.
Kom in de preek terug op deze starter wanneer het gaat over vertrouwen loont, af hankelijk zijn en loslaten.

Starter: Leiden en loslaten
Benodigdheden: Blinddoek en eventueel een snoepje.
Vraag of er een kind is dat samen met zijn vader of moeder naar voren wil komen voor een spelletje.
Leg de bedoeling van de opdracht uit: Een van jullie krijgt straks een blinddoek om. De ander wordt de begeleider.
De geblinddoekte persoon moet een route over het podium of door de kerk af leggen. De begeleider mag de
geblinddoekte helpen, maar alleen door te praten, dus niet door bij de hand te nemen.
Laat hen de route af leggen. Beloon de geblinddoekte met een snoepje, terwijl hij zijn blinddoek nog omheeft.
Vraag daarna aan de geblinddoekte: Hoe was dit om te doen? Hoe was het om af hankelijk te zijn?
Vraag aan de begeleider hoe het was om alleen met woorden te mogen begeleiden en iemand niet bij de hand te
mogen nemen? Hoe was het om los te laten?
Vraag aan de begeleider of hij het ook aandurft om de blinde zonder begeleiding het parcours te laten af leggen.
Zou het je lukken om niet in te grijpen wanneer het mis dreigt te gaan?
Vraag of de geblinddoekte het ook zonder de begeleidende stem zou durven.
Wanneer beiden het aandurven kun je de route nogmaals laten af leggen, maar dit keer zonder de begeleidende
stem.
Bedank de vrijwilligers. Vertel dat het soms niet mee valt om af hankelijk te zijn en dat het ook niet mee valt om los
te laten. Vertel dat dit alles te maken heeft met de boodschap van vandaag. Kom in de preek terug op deze starter
wanneer het gaat over vertrouwen loont, af hankelijk zijn en loslaten.
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Dienst 2

Vraag een aantal vrijwilligers om naar voren te komen, eventueel kun je vooraf al een reservepersoon vragen,
mocht niemand zich melden.

Uitwerking Johannes 21:1-19
1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het
meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs
en nog twee andere leerlingen. 3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten
in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4 Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de
leerlingen niet dat het Jezus was. 5 Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6 ‘Gooi het
net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet
omhoog konden trekken. 7 De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus
dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. 8 De andere leerlingen
kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer
tweehonderd el. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook
wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het
zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet
iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13 Jezus nam het
brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen
nadat hij uit de dood was opgestaan.
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Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de
anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens
vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus
zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’
Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet
toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je
gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel
omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer
van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
15

Een uitgebreide exegese van dit verhaal vind je in bijlage 2.

Wat kunnen wij met dit verhaal?
Petrus staat voor een opvoedtaak van jewelste. Jezus geeft Petrus de opdracht om voor Zijn kudde te zorgen.
Een enorme taak die Petrus niet in eigen kracht kan. Hij zal veel wijsheid nodig hebben om de schapen naar het
juiste voedsel te leiden. Kennis en vaardigheden om de schapen de juiste kant op te leiden. Streng optreden
tegen schapen die richting het gevaar lopen. Als je het goed bekijkt veel taken die opvoeders ook hebben om
hun kinderen bij Jezus te brengen, hen de regels binnen de kudde te leren en hen te beschermen tegen gevaren.
Bijzonder dat Jezus hier ook de lammetjes noemt als eerste opdracht. Petrus eerste opdracht is om te zorgen voor
het jonge vee, voor de jonge kinderen en gelovigen, voor de meest kwetsbare de meeste aandacht.
Jezus bereidt Petrus niet voor op zomaar iets. Wat hij mag gaan doen is een gigantische klus. Petrus zal zichzelf
moeten wegcijferen voor Jezus. En de wereld intrekken om te vertellen over Jezus. Velen zullen het niet of niet direct
begrijpen en Petrus zal zijn opvoedkundige en didactische skills f link moeten aanspreken om duidelijk te maken
wat hij bedoelt. En wat hij te bieden heeft op de meest uiteenlopende plekken en culturen. Maar Petrus weet zich
af hankelijk en gaat achter Jezus aan. Hoe zit dat met ons? Wij vinden opvoeden bij tijd en wijle ook een gigantische
klus toch? Je houdt van je kinderen, maar wat als je als ouder ook wel eens verzucht: “als ik dat geweten had…”.
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Wat kunnen we leren uit dit verhaal?

Als wij falen of Jezus verloochenen (richting onze kinderen) roept Jezus ons toch terug en ontslaat ons niet uit onze
taak. Zo mogen we ook genadig wanneer anderen / onze kinderen (tijdelijk) God de rug toekeren.
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Dienst 2

1. Op God vertrouwen loont.
2. Jezus vraagt niet voor niets 3x aan Petrus of hij Hem werkelijk lief heeft. Dit verhaal geeft een duidelijke link
tussen lief hebben en vertrouwen. Dat blijkt wel uit het verhaal van de visvangst. Door te vertrouwen en te
gehoorzamen bij de opdracht om het net aan de andere kant uit te werpen vangen ze veel vissen.
3. Petrus moet doordrongen worden van zijn af hankelijkheid van God. Als je af hankelijk kunt zijn van God geeft
dat rust. Je hoeft je geen zorgen meer te maken want God zorgt. Je hoeft niet meer te oordelen over allerlei
situaties, want dat doet God wel. De kracht van Gods liefde is niet gratis of vrijblijvend. Dingen moeten wel
rechtgezet worden, en relaties hersteld.
4. In al onze daden en relaties zijn we af hankelijk van Jezus. Dat blijkt uit het verhaal van de visvangst.
5. Jezus blijft op afstand, maar zorgt toch voor overvloedige vangst. Hij is van verre herkenbaar aan wat Hij doet!
Ervaren wij dat ook zo in ons leven? Hoe is Jezus daar herkenbaar?
6. De kracht van Gods liefde kost je ook iets. Je moet meer van God houden dan wat ook en andere dingen
durven loslaten.
7. Hoe staan we tegenover zelfverloochening? Persoonlijk en in onze opvoeding? Kunnen wij van betekenis zijn
door af hankelijk te zijn van God?

Preekschets
Deze preekschets is geen uitgewerkte preek. Puntsgewijs worden enkele punten genoemd die je zou kunnen
gebruiken in je preek. En het geeft suggesties hoe je bepaalde onderwerpen zou kunnen bespreken in je preek.
Intro:

Kies als start een voorbeeld uit je eigen leven wat gerelateerd is aan je hoofdboodschap. Dat brengt het onderwerp
dichterbij en maakt het herkenbaar voor je luisteraars. Liefst een voorval vanuit je eigen gezin of jeugd dat iets te
maken heeft met het thema van je preek.
•

Opvoeden is eigenlijk iets merkwaardigs. Aan de ene kant wil je je kinderen graag iets meegeven, hen
vormen voor hun leven, maar aan de andere kant gun je ze ook vrijheid. De ruimte om hun eigen keuzes en
afwegingen te maken. Het doet soms pijn als ze andere keuzes maken dan dat jij zou doen. Laat je hen dan
vrij, of probeer je bij te sturen? Wil je teleurstellingen voorkomen of laat je het gebeuren in de hoop dat ze
ervan leren?
Zoiets moet Jezus ook gevoeld hebben toen hij Petrus bezig zag. Jezus had Petrus nog gewaarschuwd dat hij
hem ging verloochenen. Maar hij wilde het niet geloven. Jezus moest het laten gebeuren. Ook al doet Petrus
keuze Jezus pijn.
Kunnen wij dat? Kunnen wij onszelf wegcijferen voor anderen? In de opvoeding wordt dit wel van je gevraagd.
Lukt je dat? Of vind je dat moeilijk? Durven wij vandaag de dag als mensen die gesteund worden door veel
technologie, sociale zekerheid en kennis over van alles en nog wat wel te leunen op een ander? En kunnen
we (soms) de controle loslaten? En als wij dat niet kunnen of moeilijk vinden, hoe gaan we het onze kinderen
dan leren?

•

Kinderen kijken af. In de eerste plaats bij jou als ouder. Ze zien wat je doet. En doen dat na of hebben er een
mening over. “Papa, jij doet ook niet altijd wat je zegt he?” is een uitspraak van een jongetje van acht die ik
laatst hoorde. Kinderen zien alles. Ze zien ook dat hun opvoeders soms net mensen zijn. En mensen maken
fouten. Ook dat is goed om eerlijk aan je kinderen te vertellen.
Iedereen is nodig bij de opvoeding, ook mensen die fouten hebben gemaakt. Anders gezegd: op deze wereld
wordt er alleen maar opgevoed door mensen die fouten maken. Dat is niet erg, de vraag is: hoe ga je er mee
om? Petrus had een grote fout gemaakt maar dat is blijkbaar geen belemmering voor Hem om Petrus een
grote opvoedkundige taak te geven. Wonderlijk he?

•

Jezus bereidt Petrus niet voor op zomaar iets. Wat hij mag gaan doen is een gigantische klus. Petrus zal zichzelf
moeten wegcijferen voor Jezus. En Jezus geeft de opdracht om voor de kudde te zorgen. Veel van de mensen
die hij gaat spreken zullen het niet of niet direct begrijpen. Petrus zal zijn opvoedkundige en didactische skills
f link moeten aanspreken om duidelijk te maken wat hij bedoelt. En wat hij te bieden heeft. En dat op de meest
uiteenlopende plekken en culturen. Petrus weet zich af hankelijk en gaat achter Jezus aan.
Hoe zit dat met ons? Wij vinden opvoeden bij tijd en wijle ook een gigantische klus toch? Je houdt van je
kinderen, maar wat als je als ouder ook wel eens verzucht: “als ik dat geweten had…”. Herkenbaar? Het
mooie in dit verhaal is dat Petrus de opdracht van Jezus krijgt. Dat is niet zomaar iemand. Jezus is iemand die
altijd woord houdt. Die er altijd is, zelfs op de momenten dat mensen je in de steek laten.

•

Het is goed om ons te realiseren dat we in al onze relaties af hankelijk zijn van Jezus. Zonder Hem zal het ons
niet lukken om het doorgeven van Gods liefde vol te houden. Zonder de aanwijzingen van Jezus hadden de
discipelen niets gevangen. Zo hebben we Jezus aanwijzingen voor ons leven nodig. Petrus had niet in zijn eentje
het net met 153 vissen aan land kunnen krijgen. Zo hebben wij hebben elkaar ook nodig in de opvoeding. Het
lichaam van God bestaat uit vele leden en ook in de opvoeding hebben we everyBODY nodig. God geeft ons
aan elkaar, juist om elkaar te ondersteunen in het leven. Ook bij de opvoeding en geloofsopvoeding.
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Ik kan me voorstellen dat hulp vragen bij je opvoeding best lastig kan zijn. Misschien voel je wel schaamte
voor de problemen die jij meemaakt in je gezin. Of voel je je falen omdat je het niet alleen redt. Misschien ben
je dan wel net zo kortaf als de leerlingen wanneer Jezus hen om eten vraagt. ‘Nee!’ Toch is het goed om hulp
te vragen en hulp aan te nemen die je wordt aangeboden.

•

Op Jezus vertrouwen loont ook! Niet voor niets vraagt Jezus drie keer aan Petrus of hij echt van Hem houdt. Dat
is niet om Petrus te frustreren of pesten. Of om hem eens even goed terug te pakken voor de verloochening
van eerder. Nee, Jezus wil dat Petrus goed doordrongen raakt van zijn af hankelijkheid van God. Petrus kan
niets doen zonder God. En hoe mooi is het als Petrus na drie maal te hebben verklaard van Jezus te houden dan
een prachtige opvoedkundige taak krijgt: ‘weid mijn lammeren’. Jezus vergelijkt de gelovigen vaker met een
kudde schapen (zie bijvoorbeeld Joh.10:3-17, of Jes.40:11 en Eze.34). In de Bijbel houdt ‘weiden’ in: ‘voeden,
voedsel verschaffen’. Deze opdracht ligt in de lijn van wat Jezus de discipelen al eerder heeft gezegd in
Luc.22:31-32: ‘Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven.
Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen,
moet jij je broeders sterken.’. Dat gaat nu gebeuren. Petrus mag de jonge kerk die na Pinksteren gaat ontstaan
opvoeden in het geloof. Geloofsopvoeding dus. Je hoeft blijkbaar niet aan de voorwaarde te voldoen dat je tot
nu toe een perfect leven hebt geleid. En ook niet dat je perfect bent of de perfecte kwaliteiten in huis hebt om
op te voeden.

We kunnen veel van Petrus leren als het over christelijk opvoeden gaat:
1. Je moet je af hankelijk weten van God. Zonder Zijn steun gaat het niet lukken. Onze kinderen en het geloof van
onze kinderen zijn niet maakbaar. We mogen onze best doen, maar veel factoren hebben we niet in de hand.
Daarom is het een zegen dat we onze kinderen in aan Gods herderlijke zorg mogen toevertrouwen.
2. Als gevolg van die af hankelijkheid: durf los te laten. Laat je kinderen merken wat je vindt, maar geef ze ook
de vrijheid en verantwoordelijkheid om hun eigen keuzes en fouten te maken. Onthoud ze de gelegenheid niet
om van teleurstellingen en fouten te leren.
3. Vraag geen perfectie van jezelf in de opvoeding. Als iemand die Jezus verloochend heeft wordt ingeschakeld
voor Gods plan…Doe het niet alleen. Besef dat we samen tot het beste resultaat komen. God helpt je graag,
andere mensen ook. In de eerste plaats je partner, maar of je die nu wel of niet (meer) hebt: er zijn ook veel
anderen die meeopvoeden! Denk aan opa’s en oma’s, familie, juffen en meesters, leraren, en ook de kinder- en
jeugdwerkers uit de kerk. We hebben everyBODY nodig! Opvoeders kunnen elkaar steunen, bemoedigen,
adviseren. Leer van elkaar. En dat kan alleen door eerst kwetsbaar te zijn. Net zoals Petrus op dat moment aan
het meer heel kwetsbaar moest zijn en Jezus in zijn hart liet kijken. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie,
kinderen kijken alles van je af. Ook hoe je omgaat met je geloof, je kerklidmaatschap etc. Ook oudere leden
van de gemeente kunnen een voorbeeld voor jongeren zijn!
4. Of Petrus de taak die hij van Jezus krijgt ook leuk vond weten we niet. Voor ons als opvoeders is dat echter wel
goed om eens tegen elkaar te zeggen: geniet er vooral ook van! Want ook al voelt dat niet altijd zo: kinderen
opvoeden is een voorrecht!
Tegelijkertijd zien we in dit verhaal ook de enorme kracht van Gods liefde. God maakt dingen goed die wij
mensen kapot zouden laten. Als iemand je zo hard laat vallen is het voor ons mensen heel moeilijk om dat weer
te herstellen. Daar heb je hulp van buitenaf bij nodig. Hulp van Gods Geest, en we mogen elkaar helpen in het
herstellen van dingen, maar ook in het opvoeden van onze kinderen. Jeugdwerkers, voorgangers, etc hebben net
zo goed een opvoedkundige taak. Het opvoeden van onze kinderen is een samenspel van ouders en anderen die
ze op hun pad tegenkomen. Als ouder, maar ook als jeugdwerker is het goed om in de leer te gaan bij Petrus.
Je bent niet klaar voor opvoeden als je alle pedagogische skills voor 100% beheerst. Christelijk opvoeden gaat
alleen als je beseft dat je het niet alleen kan. Dat je, net als Petrus, Jezus keihard nodig hebt voor je taak. En dat je
het niet alleen hoeft te doen, want opvoeden is een taak voor everyBODY!
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Dienst 2

•

Af beeldingen bij preek
Zie de aanwijzingen bij dienst 1 op pagina 16.

Geloofsbelijdenissen
Apostolische Geloofsbelijdenis (bew: CGJO)
Ik geloof in God onze Vader, die alle macht heeft en de Schepper van de hemel en de aarde is.
En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, die onze Here is;
En die Maria terwijl ze nog maagd was gekregen heeft van de Heilige Geest;
die onterecht gestraft en veroordeeld is door Pontius Pilatus, die gekruisigd is,
gestorven en begraven, en naar de hel gegaan.
Op de derde dag na Zijn kruisiging is Hij weer opgestaan uit de doden!
Daarna is Hij naar de hemel gegaan, waar Hij aan de rechterhand zit van God, onze Vader.
En ik geloof dat hij weer terug zal komen om te oordelen, zowel de mensen die dan
nog leven, maar ook die op dat moment al overleden zijn.
En ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, een gemeenschap van heiligen.
Ik geloof in de vergeving van onze zonden;
in de opstanding van het vlees;
en in een eeuwig leven.

Geloofsbelijdenis van Nicea (bew: CGJO)
Wij geloven in één God, de Vader die alle macht heeft, die de Schepper is van de hemel en de aarde, van alle
zichtbare en onzichtbare dingen.
En wij geloven in één Here Jezus Christus, de enige Zoon van God, geboren uit de Vader voordat de tijd begon.
Hij is God omdat hij uit God ontstaan is, Hij is Licht omdat hij uit het Licht (dat is God) voortkomt, hij is echt God
omdat hij bij een echte God hoort; Hij is geboren, niet gemaakt, één met God de Vader; en door Hem zijn alle
dingen geworden zoals ze geworden zijn.
In het belang van ons mensen en van onze redding is Hij uit de hemel naar de aarde gekomen en de Heilige Geest
liet hem bij Maria echt mens worden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is
begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan zoals dat in de Bijbel al voorspeld was. Hij is daarna naar de hemel
gegaan, waar Hij aan de rechterhand van God zit. Jezus zal in heerlijkheid terugkomen om een oordeel te vellen
over de mensen die dan nog leven én die dan al overleden zijn. En zijn rijk zal niet eindigen.
En wij geloven in de Heilige Geest, die ook God is. Hij maakt mensen springlevend! Hij komt zowel van de
Vader, maar ook van Jezus zijn Zoon. De Heilige Geest wordt ook samen met de Vader en de Zoon aanbeden en
verheerlijkt. De Heilige Geest heeft ook gesproken door de profeten.
En wij geloven in een heilige, algemene en naar buiten gerichte kerk.
Wij geloven en praktiseren de doop als symbool van de vergeving van onze zonden.
Wij wachten op het moment dat de doden zullen opstaan en het eeuwige leven met God begint. Dichter bij Hem
kunnen we dan niet zijn.
Amen
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Handleiding: In gesprek over geloofsopvoeding
Naast het horen van de preek en het bijwonen van de dienst is het ook goed om als ouders samen over de
geloofsopvoeding in gesprek te gaan. Als ouders kun je elkaar bemoedigen en van elkaar leren. Met deze
handleiding kun je een bijeenkomst organiseren voor ouders. Dit kan zowel aansluitend aan de dienst als op een
ander moment georganiseerd worden.

Introductie (5 min.): Introduceer het thema van de avond: In gesprek over geloofsopvoeding. Vertel dat je als
ouders veel van elkaar kunt leren en dat het waardevol is om elkaar te bemoedigen in de opvoeding. Verder zal er
tijdens deze avond ook aandacht worden besteed aan hoe je het onderwerp geloofsopvoeding plek kunt geven
in de gemeente.
Start de avond met het lezen van Psalm 78:2-7. Leg hierbij de nadruk op de laatste verzen; dat God ons (als ouders)
de opdracht heeft gegeven om onze kinderen over Hem te vertellen, zodat zij op God kunnen gaan vertrouwen en
Zijn grote daden niet zullen vergeten.
Vormen van gespreksgroepen: Laat de aanwezigen groepjes vormen van 4 à 6 personen. Probeer ouders met
kinderen van verschillende leeftijden te mixen.
Benodigdheden: Pennen en een afdruk van bijlage 5 voor iedere deelnemer.
1. Start opdracht, gouden momenten (15 min.)
Iedere deelnemer heeft zijn eigen boekje waar de opdrachten van de avond in staan. Elke gespreksgroep kan met
behulp van het boekje zelfstandig de avond doorlopen. De eerste opdracht van de avond is dat elke deelnemer
een goudenmoment deelt in de groep. Een gouden moment is een situatie of gebeurtenis waar iets mooi ontstond
rondom de geloofsopvoeding. Dit kan een vraag van een kind zijn of een verhaal dat je aan je kind vertelde. Het
is goed om dit begrip aan de hand van een persoonlijk voorbeeld uit te leggen zodat de deelnemers daarna in
de groep een idee hebben van wat een gouden moment zou kunnen zijn.
2. Verdiepingsopdracht (45 min.)
Deze opdracht is een kleine analyse van de geloofsopvoeding. Ouders brengen in kaart wat er al goed gaat, wat
nog beter kan en wat ze zouden willen bespreken in de groep. Het idee is dat ouders eerst de drie vragen uit de
vakjes zelf in vullen en dat ze daarna om de beurt hun bespreekpunt inbrengen. Daarna kunnen ze het vierde
vakje invullen waarin ze kunnen beschrijven wat ze mee willen nemen.
3. Geloofsopvoeding in de gemeente (15 min.)
Tot slot vullen de deelnemers het ideeën blad in. Ze mogen per idee aangeven hoeveel behoefte ze hieraan
hebben. Het doel van deze activiteit is dat de deelnemers nagaan of er behoefte is aan ondersteuning in de
geloofsopvoeding en hoe hier binnen de gemeente meer aandacht aan kan worden gegeven.
4. Terugkoppeling (5 min.)
Laat aan het eind van de avond de groepen weer samen komen. Sluit plenair af door aan elke groep te vragen
welk idee ze hebben gekozen om mogelijk verder uit te werken in de gemeente.
Afsluiting: Sluit de avond af met gebed.
Tip: attendeer de deelnemers tussentijds op de tijd die voor de opdrachten staan en dat ze tijdens de avond ook
verder gaan naar de volgende opdracht.
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Gespreksbijeenkomst

Tip: Begin de bijeenkomst met een maaltijd. Tijdens de maaltijd kan men elkaar alvast ontspannen ontmoeten,
waardoor het later op de avond gemakkelijk is om de diepte op te zoeken in het gesprek.

Gezinsmomenten voor thuis:
In de dienst(en) is er aandacht besteed aan de onderwerpen ‘van betekenis zijn voor elkaar’ en ‘geloofsopvoeding’.
Achter in deze map (bijlage 13) is een boekje met gezinsmomenten opgenomen, waarmee gezinnen ook thuis aan
de slag kunnen met deze thema’s. De gezinsmomenten zijn vrij te downloaden van onze website:
www.cgjo.nl. Je kunt ouders erop attenderen dat hier het boekje te vinden is of de boekjes printen en uitdelen. In
bijlage 12 vind je een brief die je aan de ouders kunt uitdelen of mailen met tips en suggesties rondom het houden
van gezinsmomenten.
!
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Bijlage 1: Exegese 1 Samuel 3
Achtergronden bij de tekst

Daarna lezen we dat het woord van God ‘in die dagen schaars is’ en dat er ‘geen enkel visioen doorbreekt’. God
blijft, vermoedelijk door de zonden die in het heiligdom worden gedaan, verborgen voor de Israëlieten. Mensen
zien God niet meer omdat Hij niet meer spreekt, en er waren geen mensen meer die Gods woorden wilden
doorgeven. Er was volop corruptie en zelfs tempelprostitutie.
In de bijbel zien we vaker een duidelijk verband tussen het verlaten van God door mensen en hoe God daarop
reageert door óf niets te doen óf te straffen. Mooi voorbeeld hiervan is het Bijbelboek Rechters. Daar is het verband
in bijv. hoofdstuk 2 duidelijk te zien tussen het dienen van God en het hebben van rust.
In het volgende vers richt de aandacht zich op Eli, die op zijn slaapplaats ligt. Zijn ogen dof zijn geworden en hij kan
bijna niet zien. Dit wordt waarschijnlijk op deze manier gezegd om aan te geven dat Eli al op hoge leeftijd is (vgl. 1
Samuel 2:22). Eli is de hogepriester in Silo, en veertig jaar lang leider van Israël. De naam Eli betekent: verhoogd.
Dat is een af korting voor: ‘God is hoog’ of ‘De HEER is hoog.’ Eli leidt het volk van Israël ongeveer veertig jaar.
Hij heeft twee zonen: Chofni en Pinechas. Die leven niet zoals God het wil en luisteren niet wanneer hun vader
daar iets van zegt (1 Samuel 2:22-25). Eli zelf sterft als hij 98 jaar oud is, op dezelfde dag als zijn zonen Chofni en
Pinechas. Zij sterven tijdens een veldslag met de Filistijnen en als dat nieuws aan Eli verteld wordt valt hij van zijn
bankje, breekt zijn nek en sterft (1 Samuel 4:12-18).
In het vers daarna lezen we dat Samuel zich te ruste legt bij het heiligdom (vs.3). Dat roept de vraag op: sliep
Samuel echt in het heiligdom? Waarschijnlijk niet, maar de Bijbel geeft niet heel duidelijk de locatie aan waar
Samuel zich bevond. Als Leviet mocht Samuel het heilige en heilige der heiligen niet in. De kanttekeningen van de
Statenvertaling suggereren dat hij geslapen moet hebben in een van de kamertjes bij het heiligdom/tabernakel.
Hoewel je dit aan de hand van de tekst niet kunt bewijzen is het wel een aannemelijke verklaring. De Targum
Jonathan, een oude Aramese vertaling en parafrase, geeft ook aan dat Samuel sliep in de ‘hof van de Levieten’.
Door de punctuatie kan deze vertaling de suggestie wekken dat Samuel niet in de tabernakel zelf was: na het
woord šokeb ‘hij ligt’ staat een scheidingsteken. Daardoor kun je de zin als volgt opvatten: ‘en Samuel lag; in het
heiligdom van de HEER, waar de ark van God was, riep de HEER.’ Met andere woorden: Samuel sliep (ergens)
en vanuit de plek waar de ark in het heiligdom staat riep God naar Samuel. Dit klopt ook wel weer met de eerdere
nadrukkelijke vermelding van de auteur in vers 3 dat de ark zich in het heiligdom bevindt. In die tijd was dat een
manier om te zeggen dat God van daaruit spreekt.
Vervolgens komt er een tijdsbepaling: de lamp van God is nog niet uit. Deze lamp is de menora, de zevenarmige
kandelaar die zich in het heilige bevindt. Over de betekenis hiervan zijn verschillende meningen:
1. Deze lampenstandaard brandt ’s nachts. Het feit dat deze nog niet is uitgegaan, suggereert dat het tegen het
einde van de nacht loopt of dat het vroeg in de morgen is.
2. Het is ook mogelijk dat de lamp continue aan moest zijn (vgl. Leviticus 24:2). Als hij bijna uit was waren de
priesters dus nalatig geweest.
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De tekst van dit hoofdstuk begint met de mededeling dat de jonge Samuel in het heiligdom werkt onder supervisie
van Eli (vs.1). In het Hebreeuws staat dat hij een ‘naar’ was. Dat betekent: jonge man. Dit woord komt in de bijbel
o.a. ook voor bij David die een jongeman was toen hij vocht met Goliath. Ook zijn grote broers waren in die tijd
jonge mannen. Tieners eigenlijk. De naam Samuel betekent waarschijnlijk: God heeft gehoord. Zijn moeder Hanna
brengt zijn naam in verband met het werkwoord ‘vragen’ op het moment dat ze zegt: ‘Ik heb hem aan de HEER
gevraagd’ (1 Samuel 1:20). Voor Samuels geboorte heeft zijn moeder beloofd dat hij aan God gewijd zal zijn.
Samuel is een Nazireeër en daardoor mag zijn haar niet afgeknipt worden, en zal hij zijn leven lang God dienen.
Als Samuel drie jaar oud is, brengen zijn vader Elkana en zijn moeder Hanna hem naar het heiligdom in Silo en
vertrouwen hem toe aan de priester Eli. Op het moment van dit verhaal zal Samuel vermoedelijk ergens tussen de
5 en 10 jaar in het heiligdom werken.

3. Het kan ook beide waar zijn: dat het bijna ochtend was en het ook bijna tijd was om de lamp bij te vullen zodat
hij niet uit zou gaan.
Dan volgt het gedeelte dat Samuel 3 keer wordt geroepen door God maar denkt dat het Eli is. Om aan te geven
waarom Samuel steeds de stem van God aanziet voor de stem van Eli, wordt een verklaring gegeven: Samuel
kent de HEER nog niet en zijn woord is hem nooit eerder geopenbaard (vs.7). Eli adviseert Samuel terug te gaan
en opnieuw te gaan liggen (vs.9). Eli is niet in staat om onmiddellijk het woord van God te verstaan en Samuel
is bereidwillig. Waarschijnlijk had Eli ook niet veel ervaring met het roepen van God omdat er ‘in die tijd zelden
woorden van de Heer klonken’. (vs. 1b).
Wanneer God hem opnieuw roept, krijgt Samuel opdracht te zeggen: ‘Spreek HEER, want uw knecht hoort’.
Samuel moet tegenover God zijn bereidwilligheid uitdrukken.
Na dit advies gaat Samuel weer op zijn bed liggen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. De HEER komt en blijft
staan bij het bed van Samuel. Iets vergelijkbaars komt maar drie keer voor in de bijbel.
1. Bij Jacob in Genesis 28:13
2. Bij Mozes in Exodus 34:5
3. In dit verhaal.
Opvallend aan al deze Bijbelgedeelten is dat als God ‘bij iemand gaat staan’ dat de inleiding is voor een toespraak.
God zegt weer: ‘Samuel, Samuel’ (vs.10). In antwoord op het roepen van zijn naam zegt Samuel de woorden die
Eli heeft aangeraden, al laat hij daarbij de naam van God weg. God vertelt hem vervolgens dat Hij in Israël iets
zal doen, waarvan ieders oren zullen tuiten (vs.11). Deze uitdrukking komen we ook tegen bij het oordeel over
Jeruzalem vanwege de zonde van Manasse (2 Koningen 21:12). God wil door het gebruik van deze uitdrukking
het grote belang van de gebeurtenissen benadrukken. God vertelt dat Hij van het begin tot het einde het oordeel
uitvoert dat Hij heeft uitgesproken tegen het huis van Eli (vs.12). Daarmee verwijst Hij naar het woord dat eerder
door de man van God tot Eli is gesproken (1 Samuel 2:27-36) (vs.13). Sommige uitleggers leggen de uitdrukking
higgadtî uit als ‘ik maak bekend’, maar vanwege de verbinding met 1 Samuel 2:27-36 is het beter om te vertalen
met ‘ik heb bekendgemaakt’. Met andere woorden: Eli kon het weten. God heeft aangekondigd een definitief
oordeel uit te voeren over het huis van Eli. Opvallend in dit vers (vs.13) is dat de uitdrukking šopet ‘richten’ is
geplaatst voor anî ‘ik’. Dit gebeurt om het accent te leggen op het ‘richten’. Gelet op het verband betekent het hier
vooral ‘oordelen’.
Waarover wordt er geoordeeld? Dat is vanwege het onrecht waarvan Eli heeft geweten. Chofni en Pinechas
hebben God geminacht, terwijl Eli zijn zonen daarin niet heeft gecorrigeerd. Blijkbaar tilt God zwaar aan de
verantwoordelijkheid die Eli als vader heeft over zijn zonen, zeker omdat het hier om het minachten van God
gaat. Het is vanwege deze minachtingen dat God een eed heeft gezworen tegen het huis van Eli (vs.14). We
weten uit andere plaatsen in het Oude Testament dat God uitsluitend een eed zweert, wanneer er sprake is van
een gewichtige zaak (bijv. Gen.22:16; Ex.32:13; Jes.45:23). Er bestaat geen mogelijkheid om een dergelijk oordeel
ooit nog ongedaan te maken. Zelfs offers bezitten die kracht niet en daarom is het oordeel over het huis van Eli
onafwendbaar.
Samuel gaat liggen tot de morgen en als hij is opgestaan, opent hij de deuren van het huis van de HEER (vs.15). Uit
dit vers blijkt dat er inmiddels een vast gebouw is dat in ieder geval deuren heeft en niet alleen een gordijn. Of dit
een upgrade was van de tabernakel of een ander gebouw weten we niet.
Samuel is bang om aan Eli te vertellen wat hij heeft gehoord. Maar hij komt er niet onderuit. Eli roept Samuel en
zegt: ‘Samuel, mijn jongen, kom eens hier!’ (vs.16). De NBG vertaalt dit met ‘mijn zoon’. Dit lijkt beter te kloppen
met het Hebreeuws, daar staat het woord ‘banî’ wat ‘mijn zoon’ betekent. Het drukt iets uit van de relatie die ...
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De afsluiting van dit gedeelte bestaat uit een mededeling over de erkenning van Samuels optreden als profeet
(vs.19-21). De auteur van de tekst deelt mee dat Samuel opgroeit en dat God met hem is en dat Hij in de loop
van de tijd niets van zijn woorden ter aarde laat vallen (vs.19). We zien hier dat Samuel een profeet is volgens de
richtlijnen die door Mozes zijn gegeven: zijn woorden komen uit (vgl. Deuteronomium 18:21,22). Geleidelijk krijgt
Samuel in het hele land erkenning als profeet (vs.20). In de jaren die volgen, gaat God door met zijn woord aan
Samuel te geven. En die geeft dat op zijn beurt weer door aan het volk Israël (1 Samuel 4:1a).
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Eli en Samuel hadden. Samuel antwoordt door te zeggen: ‘Hier ben ik’. En dan moet Samuel vertellen over de
dingen die hij in de nacht van God heeft gehoord (vs.17). Hij wil alles over de kwestie weten en Samuel mag niets
achterhouden. Om zijn opdracht kracht bij te zetten, plaatst Eli Samuel onder ede. De eedformule die hier wordt
gebruikt, komen we wel vaker tegen bij verdragen tussen mensen (vgl. 2 Samuel 3:35) en luidt: ‘Zo moge God
aan je doen, en zo voege Hij eraan toe’. In de NBV-vertaling is dit wat verdwenen, maar in het Hebreeuws staat
hier yôsîp wat ‘toevoegen’ of ‘opnieuw doen’ betekent. Het Oude Testament kent strenge straffen voor meineed:
de lichamen van mensen die meineed hadden gepleegd worden niet begraven, maar blijven in het open veld
liggen als prooi voor roofvogels en wilde dieren (Jeremia 34:20). Waarom Eli zo nadrukkelijk Samuel onder ede
zet is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt waarschijnlijk dat hij wel aan voelt welke richting de boodschap op zal
gaan. Samuel vertelt Eli alles (vs.18). Eli erkent de boodschap gelijk als boodschap van God en legt zich daar ook
onmiddellijk bij neer: ‘Laat Hij doen wat Hij het beste vindt’. In het Hebreeuws staat er op deze plek ba ênaw wat
‘in zijn ogen’ betekent. Laat ‘Hij doen wat Hij het beste in Zijn ogen vindt’ dus.

Bijlage 2: Exegese Johannes 21
Achtergronden bij de tekst
Vs. 1. Er is wel eens wat discussie geweest of hoofdstuk 21 wel bij het evangelie van Johannes hoorde, omdat
Johannes in hoofdstuk 20 zijn boek lijkt af te sluiten. Toch volgt er nog een uitgebreid verslag van een laatste
verschijning van Jezus aan Zijn discipelen. Omdat er geen handschriften gevonden zijn die het evangelie van
Johannes bevatten zonder hoofdstuk 21, is het duidelijk dat Johannes zelf dit direct heeft toegevoegd (vgl. vs.24).
Het hoofdstuk sluit ook nauw aan bij het vorige. Zo slaat meta tauta ‘na deze (dingen)’, op de vorige verschijningen
beschreven in hoofdstuk 20. Palin (weer) sluit aan bij de laatste twee verschijningen van het vorige hoofdstuk,
evenals het ‘reeds de derde maal’ van vers 14.
Het verhaal speelt zich af bij het meer van Tiberias. Dat meer ligt in het noorden van Israël en vormt een deel van
de oostelijke grens met het gebied van Galilea. In het Nieuwe Testament heet het Meer van Galilea (Matteüs 4:13),
Meer van Tiberias (Johannes 6:1) en Meer van Gennesaret (Lucas 5:1), maar het gaat steeds over hetzelfde meer.
Het Meer van Galilea is in de tijd van de Bijbel ongeveer twintig kilometer lang en twaalf kilometer breed. Het
diepste punt is ongeveer zestig meter. Het meer ligt tweehonderd meter beneden de zeespiegel. Het water in het
meer is af komstig van de berg Hermon en kristalhelder, je kunt tot op de bodem van de zee kijken. Daarom laten
vissen zich overdag niet vangen. Vissen wil daarom alleen ’s nachts. Het water bereikt het meer in het noorden via
de Jordaan en verlaat het in het zuiden, ook via de Jordaan.
In het oosten wordt het Meer van Galilea omgeven door bergen. In het noorden en het zuiden gaan de oevers van
het Meer van Galilea over in de vruchtbare vlakten van de Jordaanvallei.
Boven het Meer van Galilea en vooral in het noordelijke deel ervan kunnen plotselinge stormen opsteken vanwege
het temperatuurverschil met de bergen en de hoogvlakten rondom het meer, zie bijv. Matteüs 8:24 en Matteüs
14:24.
De visindustrie rond het meer was belangrijk. Dat blijkt in de evangeliën uit het feit dat een aantal van de leerlingen
van Jezus vissers zijn (Marcus 1:16-20). Bekende gebeurtenissen uit het leven van Jezus spelen zich op en rond
het meer af. Bijvoorbeeld het verhaal waarin Jezus over het water loopt (Marcus 6:47-52), het verhaal waarin hij de
storm kalmeert (Matteüs 8:23-27) en het verhaal in Johannes 21. De vangst van de vissers op het Meer van Galilea
bestond waarschijnlijk vooral uit zoetwater sardine, barbeel (een karperachtige vis) en tilapia. Tilapia wordt in
Israël ook wel de ‘Sint-Petrusvis’ genoemd. De aanleiding daarvoor is te vinden in Matteüs 17:27, waar wordt
verteld dat Petrus een vis vangt die een muntstuk in zijn bek heeft (hoewel niet wordt vermeld om welke vissoort
het ging). De naam van Maria van Magdala, wijst ook op de visindustrie rond het Meer van Galilea. Zij komt uit
Magdala Tarichea, een plaats vlakbij het meer van Tiberias die bekend was omdat daar veel vis werd gepekeld.
Waar de verschijning in Johannes 21 precies heeft plaatsgevonden deelt de evangelist niet mee, maar vermoedelijk
was het ergens waar de vissers aanleggen met hun schepen. Er wordt vermoed dat er vlakbij Kafarnaüm, aan de
noordwestzijde van het meer, een dergelijke aanlegplaats voor vissers was.
Vs. 2. In vers 2 lezen we dat Jezus verschijnt aan zeven leerlingen, waarvan er vijf nader aangeduid worden.
1. Simon Petrus. Simon Petrus is een van de twaalf leerlingen van Jezus. Simon betekent ‘luister’ in het Hebreeuws,
en Jezus noemt Simon ‘Petrus’. Petrus komt van het Griekse woord petra, wat rots betekent. Op sommige
plekken in het Nieuwe Testament wordt hij Kefas genoemd, wat Aramees is voor rots. Simon is samen met zijn
broer Andreas een van de eerste leerlingen van Jezus (Marcus 1:16). Jezus geeft hem de naam Petrus omdat hij
hem als eerste de Messias noemt. Op dat sterke geloof wil Jezus zijn kerk bouwen (Mattheüs 16:15-19). Petrus
heeft een bijzondere relatie met Jezus. Zo mag hij samen met Johannes en Jakobus bijvoorbeeld mee wanneer
Jezus op de berg verheerlijkt wordt (Matteüs 17:1-13), het dochtertje van Jaïrus geneest (Marcus 5:37) en is hij
erbij wanneer Jezus in Getsemane bidt (Marcus 14:32-42). Petrus heeft een impulsief karakter en zegt dingen
die hij niet altijd waar kan maken. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is het verhaal dat hij over water
naar Jezus wil lopen. Dit lukt even, maar door zijn twijfel zakt hij later toch weg in het water (Matteüs 14:28-31).
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Wie de twee andere leerlingen waren, wordt niet beschreven. Het hoeven niet perse twee van de overige discipelen
geweest te zijn, het is ook mogelijk dat het twee uit de bredere kring van volgelingen van Jezus waren.
Vs. 3. Petrus neemt het initiatief om te gaan vissen. Van hem, Johannes en Jacobus is bekend dat zij van beroep
vissers waren; zij hadden hun werk achtergelaten om Jezus te volgen (zie Mat.4:18-22). Na de dood en opstanding
van Jezus besluiten Petrus en de andere discipelen om hun oude beroep weer op te pakken, mogelijk om weer te
kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Ze zijn ervaren vissers, maar vangen ondanks een hele nacht vissen
niets. Dit is hun eerder overkomen, in Lucas 5:4-6 staat dit: Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen
Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht
hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ En toen ze dat
gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Hoewel het niet
beschreven wordt in de bijbel lijken deze verzen een logische verklaring voor het feit dat Johannes nadat het net
weer vol vissen zit direct roept: ‘Het is de HEER!’ (vs. 7)
Vs. 4. De tijdsaanduiding proias betekent ’s morgens vroeg. Op dat moment staat de Here Jezus op het strand. De
omschrijving dat Hij daar ‘staat’, este, is hetzelfde als bij de vorige verschijningen, toen Hij plotseling in het midden
van de discipelen ‘stond’ (zie Joh.20:19 en 26).

Dat de discipelen Jezus zien maar niet herkennen lezen we ook in Joh.20:14, waar staat dat Maria ook
niet wist dat het Jezus was, toen Hij aan haar verscheen op de paasmorgen (vgl. ook Luc.24:16). Dat de
discipelen Hem nu niet herkennen, kan daardoor komen, maar ook het gevolg geweest zijn van ...
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Ook verraadt Petrus Jezus: wanneer Jezus gevangengenomen wordt en zegt Petrus tot drie keer toe dat
hij Jezus niet kent (Matteüs 26:69-75; Marcus 14:66-72; Lucas 22:47-53; Johannes 18:25-27). Dit is een van de
aanleidingen van het verhaal in Johannes 21. Een ander voorbeeld van het impulsieve karakter van Petrus is
dat hij als een van de eerste leerlingen bij het graf van Jezus is wanneer hij is opgestaan. Na het Pinksterfeest
wordt Petrus een belangrijke leider in de vroege kerk waar Jezus hem in dit gedeelte al de opdracht voor
geeft. Zelfs als Petrus naar de gevangenis moet, blijft hij trouw aan zijn geloof in Jezus (Handelingen 4:19-20).
Hij wordt uit die gevangenis bevrijd en is later vermoedelijk in Rome door keizer Nero gekruisigd al weten
we dat niet helemaal zeker.
2. Tomas, die ook wel Didymus genoemd wordt. Uit het evangelie van Johannes valt af te leiden dat hij een wat
zwaarmoedig of pessimistisch persoon was: toen Jezus i.v.m. de dood van Lazarus naar Betanië wilde afreizen,
vreesde Tomas voor een aanslag op het leven van Jezus en zei cynisch tegen de andere discipelen: ‘Laten
wij ook gaan om met Hem te sterven’ (Joh.11:16). En na Jezus’ opstanding uit de doden was het getuigenis van
de andere discipelen hem niet genoeg en wilde hij Jezus in levende lijve zien voordat hij zou geloven dat Hij
uit de doden was opgestaan (Joh.20:24-29). Maar de ommekeer die hij doormaakte toen Jezus hem inderdaad
verscheen bracht diezelfde ‘ongelovige’ Tomas (Joh.20:25,27) tot de meest grootse belijdenis aangaande Jezus
in het NT: ‘mijn Here en mijn God’ (Joh.20:28). Volgens de latere traditie zou Tomas als apostel het evangelie
in India hebben verkondigd en daar ook gestorven zijn.
3. Natanaël. Over Natanaël (dat betekent: ‘God heeft gegeven’) staat niet veel in de Bijbel. Johannes heeft in
Joh.1:45 beschreven hoe hij geroepen werd als discipel; nu voegt hij toe dat deze discipel uit ‘Kana in Galilea’
kwam. Dat er ‘in Galilea’ achter staat is ter onderscheid van een stadje in het stamgebied Aser, dat ook Kana
heette. Misschien was hij direct of indirect bij de bruiloft van Kana betrokken (Joh.2:1), maar dat weten we dus
niet zeker. Natanaël was een van Jezus’ leerlingen, maar het is niet zeker of hij bij de twaalf discipelen hoorde.
In geen van de apostellijsten (Mat.10:1-4; Mar.3:16-19; Luc.6:14-16) komt de naam Natanaël voor; vandaar dat
er uitleggers zijn die denken dat hij dezelfde was als Bartolomeüs.
4. De ‘zonen van Zebedeüs’ zijn de evangelist Johannes zelf (zie vs.7,20,23) en Jacobus. Hoewel zij in dit
evangelie verder nooit zo worden aangeduid, blijkt hun identiteit uit bv. Mat.4:21: Even verderop zag hij twee
andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot
bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter
en volgden hem.

de ochtendschemering en van het feit dat ze nog een aardig eind van de kust verwijderd waren, ongeveer 100
meter (zie vs.8).
Vs. 5. Jezus spreekt de discipelen aan met paidia (kinderen), wat ook vertaald kan worden met ‘jongens’. Zo sprak
ook een baas zijn ondergeschikten wel aan. De Here Jezus vraagt de discipelen of ze niet iets te eten hebben. In
het Grieks staat hier prosphagion wat ‘toespijs’ betekent. Hiermee wordt iets bedoeld wat dient als aanvulling bij
het hoofdbestanddeel van de maaltijd. In Israël was dit vaak vis. (vgl. Joh.6:9). De discipelen moeten ontkennend
antwoorden. Omdat ze niets gevangen hebben, kunnen ze die man op het strand zelfs niet één visje geven.
Vs. 6. Als de discipelen hebben toegegeven dat het werk van de afgelopen nacht niets heeft opgeleverd geeft
Jezus hun een merkwaardige opdracht. Ze moeten het net aan de rechterkant van het schip uitwerpen. Daarbij
belooft Jezus dat het dan zal lukken. In het Grieks staat hier heureste wat ‘u zult vinden’ betekent. Dit slaat enerzijds
op de vis waar zij de hele nacht naar hadden uitgekeken en waar Jezus naar had gevraagd, maar het Griekse
heurisko vind je bijvoorbeeld ook in situaties waar men zonder te zoeken plotseling de aanwezigheid van iemand
ontdekt, bv. in Mat.18:28, waar een slaaf ergens een medeslaaf ‘aantreft’. Het is een dubbelzinnige opmerking van
Jezus, die over het vinden van vis én Hemzelf gaat.
De opdracht is ook merkwaardig vanwege het feit dat bij veel schepen in die tijd het roer aan bakboord (de
rechterkant) zat. Daar een net uitgooien is onlogisch omdat dit het roer en de netten zou kunnen beschadigen.
Maar de discipelen doen het ondanks deze onlogische aanwijzingen toch en niet voor niets. Jezus weet dat er aan
de andere kant een grote school vissen zwemt en vanwege de hoeveelheid vissen blijkt het net zó zwaar te zijn
dat de discipelen niet eens sterk genoeg zijn om het aan boord te hijsen terwijl dit wel de gewoonte was om te
doen (vgl. Luc.5:6v.). Vandaar dat ze het meetrekken (vs.8) en even later het strand op slepen (vs.11).
Vs. 7. Pas nu wordt Jezus herkend. ‘De discipel die Jezus lief had’ herkent hem. Hier wordt Johannes zelf bedoeld,
zie Joh.13:23; 19:26; 20:2 en 21:20. Hij was ook getuige van de vorige wonderbare visvangst (zie Luc.5:4-10). Als
Petrus dat hoort, gaat hij dit ook zelf geloven. Hij wil dan, impulsief en spontaan als hij is, zo snel mogelijk naar
Jezus toe.
De tekst vertelt ons dat Petrus alleen een bovenkleed droeg. Een mantel of bovenkleed werd over de tuniek
(onderkleed) heen gedragen door zowel mannen als vrouwen. De mantel was meestal gemaakt van zwaardere
stof dan de tuniek. Hij werd om het middel bijeengehouden met een gordel van stof of leer. Men droeg de mantel
niet altijd. Zo’n mantel was een rechthoekige lap stof die als omslagdoek over de schouders of over één schouder
gedragen. Een mantel werd ook vaak gebruikt als deken. Daarom moest volgens Exodus 22: 25-26 een mantel
die als onderpand was genomen, vóór zonsondergang aan de eigenaar teruggegeven worden. In de plooien van
de mantel konden voorwerpen worden gedragen, zoals bijvoorbeeld gebeurt in Ruth 3:15 waar Ruth haar mantel
gebruikt om gerst te dragen. Bij lichamelijk werk was het makkelijker om alleen een tuniek (onderkleed) te dragen,
maar Petrus draait dat in dit verhaal om. Omdat hij bij het harde werken zijn opperkleed had uitgetrokken, doet hij
dat nu eerst weer aan en omgordt het met een band. Dat hij ‘naakt’ was, (in het Grieks wordt het woord gumnos
gebruikt wat ‘naakt’ betekent) wil niet zeggen dat hij niets meer aan had, maar dat hij alleen ondergoed aan had.
Het zou een schande zijn om halfnaakt voor Jezus te verschijnen (vgl. bijv. Openbaring 3:18).
Vs. 8. Johannes vertelt dat de afstand tussen de boot en het strand op dat moment ongeveer 200 el was. Een
joodse el was zo’n 50 centimeter, dus bedroeg de afstand ongeveer 100 meter. Johannes beschrijft ook nog dat
ze het net vol met vis meeslepen achter de boot aan (zie vs.6). Dat bemoeilijkt het varen en zal de vaart behoorlijk
verminderd hebben. Daardoor wordt duidelijk dat Petrus veel sneller op het strand was (vs.7).
Vs. 9. Dit moet een vreemde gewaarwording zijn geweest voor de discipelen. De hele nacht gewerkt,

niets gevangen, er roept iemand van de kant om vis en dan kom je uiteindelijk aan de kant: blijkt daar al
vis aanwezig te zijn dat op een vuurtje ligt met brood erbij. Het kolenvuur herinnert aan Joh.18:18, waar
Petrus ook bij een kolenvuur zat vlak voordat hij Jezus verloochende; de vis en het brood herinnert aan ...
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de wonderbare spijziging van 5000 mensen aan ditzelfde meer (zie Joh.6:5-13). In dat verhaal wordt hetzelfde
woord gebruikt als hier: opsarion wat ‘klaargemaakte vis’ betekent. Waar komt dit eten vandaan? Jezus heeft hier
zelf voor gezorgd, waardoor hier ook sprake is van een spijswonder (zie ook vers 13), al is het op veel kleinere
schaal dan in Joh.6:5-13.

Vs. 11. Petrus is weer degene die als eerste onmiddellijk reageert. Hij klimt in de boot, die met de voorkant op
het strand is afgemeerd, maakt het net los dat aan de achterkant van de boot was vastgemaakt en trekt het naar
de kant. Aangezien het net op de grond lag, was het nu gemakkelijker om het net het strand op te slepen. Het
net zit vol met vis. Ooggetuige Johannes herinnert zich bij het opschrijven het precieze aantal: 153 stuks. Over
dit aantal is veel gespeculeerd. Allerlei getallensymboliek is er op losgelaten, waarvan de uitkomst elkaar vaak
tegenspreekt. Het aantal mogelijke interpretaties op basis van gematria (getalswaardeleer) is vrijwel onbeperkt,
zeker ook omdat behalve in het Hebreeuws ook in het Grieks allerlei lettercombinaties kunnen worden gemaakt
die allemaal 153 opleveren. En wat moet je met de vis die al op het vuur was? Telt die ook mee of niet? Johannes
geeft met het aantal in ieder geval een aanduiding van de grootte van deze wonderbare visvangst, vermoedelijk
een record voor deze vissers. Dit wonder wordt nog vergroot door het feit dat het net ondanks de hoeveelheid vis
niet scheurt, net zoals in Luc.5:6.
Vs. 12. Als de discipelen hun vangst gesorteerd hebben, nodigt Jezus hen uit om bij Hem te komen (vgl. Mat.4:19)
en ‘maaltijd te houden’. In het Grieks staat er aristao dat ook wel gebruikt wordt voor andere maaltijden, maar het
duidt meestal op het ‘houden van het ochtendmaal’. Ontbijten dus. Uit de opmerking dat geen enkele discipel aan
Jezus durft te vragen wie Hij is, lijkt het dat ze Hem niet zonder meer konden herkennen. Dit is vaker gebeurd na
de opstanding van Jezus, zie bijvoorbeeld Joh.20:15 en Luc.24:16,31. Tegelijkertijd weten ze het toch wel, omdat ze
in hun hart weten dat het Jezus is. Ze hinken op twee gedachten…
Vs. 13. In de Bijbel is het samen eten een uiten en beleven van gemeenschap met elkaar. Het samen eten is een
onderstreping van hun hereniging.
Het doel van deze visvangst en maaltijd is dat de discipelen doordrongen worden van hun af hankelijkheid van de
Here en tegelijk van het feit dat Hij zal zorgen voor wat nodig is, juist in de bediening die ze later voor Hem mogen
gaan vervullen (vgl. Mat.4:19; Luc.5:10).
Vs. 14. Dit is de derde keer dat Jezus verschenen is aan Zijn discipelen. De eerste twee heeft Johannes beschreven
in Joh.20:19-23 en 20:26-29. Daarbij is de verschijning van de Here Jezus aan Maria (Joh.20:14-17) niet meegeteld.
Met de opmerking van dit vers sluit Johannes deze gebeurtenis af. Daarmee geeft hij aan, dat het volgende gesprek
(vs.15-23) op zichzelf staat, ook al vindt het wel direct daarna plaats. Johannes gebruikt vaak dergelijke afsluitende
opmerkingen in zijn evangelie (vgl. bv. Joh.1:28; 2:11; 4:54; 6:59; 12:36b).
Vs. 15. Na af loop van de maaltijd neemt Jezus het woord. De drie vragen die Jezus aan Petrus stelt (vs.15-17),
worden vaak uitgelegd alsof ze betrekking hebben op het goedmaken van de drievoudige verloochening van
Jezus door Petrus (Joh.18:17,25-27). Maar waarom moet dat nu nog? ? Jezus was op de dag van zijn opstanding al
aan Petrus verschenen, zie Luc.24:34. Over die verschijning is inhoudelijk niets bekend, maar ongetwijfeld is daar
gewerkt aan het herstel van hun relatie. Daarnaast heeft Petrus steeds (samen met Johannes) als leider van de ...
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Vs. 10. Voordat ze gaan eten, geeft Jezus eerst de opdracht aan de discipelen om voor hun vangst te zorgen en
deze te sorteren zoals dat bij vissers in die tijd gebruikelijk was. Na een visvangst werd het net altijd in de boot
geleegd en de kleine visjes teruggeworpen in het water, terwijl de grote vissen in de boot bleven liggen(zie
vs.11). Vandaar dat Jezus zegt: ‘brengt ván (in het Grieks: apo) de vissen’. Dit houdt overigens niet perse in dat
ze nodig waren voor de maaltijd. Omdat het net nu te zwaar was om aan boord te hijsen (vs.6) was dit sorteren
van de vissen nog niet gedaan. Het lijkt aannemelijk dat de discipelen vanwege hun verbazing hier niet meer aan
hadden gedacht. Jezus wijst hun op deze gebruikelijke taak, om hen zo tevens te bepalen bij de grootte van het
door Hem verrichte wonder.

apostelen gefungeerd. En mede tegen hem had Jezus tijdens Zijn eerste verschijning gezegd: ‘Zoals de Vader mij
gezonden heeft, zend ik ook jullie’. Dat Jezus hem nu openlijk in de groep van andere discipelen zo aanspreekt,
betekent dat Jezus wil werken aan zijn herstel in zijn bediening als apostel en vooral naar de toekomst kijkt. Dat
blijkt o.a. uit het feit dat Petrus na elk antwoord een toekomstgerichte opdracht van Jezus krijgt. Het lijkt niet om de
drievoudige verloochening te gaan, maar om de zelfverloochening die nodig is om Jezus te volgen.
Waarom dan drie keer? Het getal 3 duidt in de Bijbel op volledigheid, goddelijke volheid. Het duidt op een
totaliteit. Bijvoorbeeld: verleden, heden en toekomst vormen samen de tijd. Israël kende drie jaarlijkse feesten,
het Paasfeest, Pinksterfeest en Loof huttenfeest. De mens is geest, ziel en lichaam. Gods akker zal “koren, most
en olie” (dat staat voor de gezindheid van Christus) voortbrengen. Ook de tabernakel had drie ingangen van
elk honderd vierkante el: de poort van de voorhof, de ingang tot het heilige met het voorhangsel, de toegang tot
het heilige der heilige. Volledige verlossing is dus het einddoel van Gods plan. Hij wil, dat wij ingaan tot in het
binnenste heiligdom, door drie “voorhangsels”. En natuurlijk het mooiste voorbeeld: de drie-eenheid van God
zelf. Jezus wilde door Petrus drie keer te vragen hoogstwaarschijnlijk mee uitdrukken dat het volgen van Hem
totale, volledige zelfverloochening inhoudt.
Jezus spreekt Petrus aan met Simon: zijn geboortenaam, zoals Hij hem ook aansprak bij hun eerste ontmoeting
(Joh.1:43). Dan vraagt Jezus hem of hij Hem lief heeft, met alleen de eerste keer een verduidelijkende toevoeging:
‘méér dan de anderen hier?’ Dit vers wordt ook nog wel eens uitgelegd als: “Heb jij Mij meer lief dan deze
mensen die hier zijn mij lief hebben?’ Maar dat lijkt hier onlogisch. Er is namelijk een duidelijk contrast tussen de
twee voorwerpen van liefde me (=Jezus) en toutoon (= andere(n)). In dat geval zou je in het antwoord eerder
een alternatief voorwerp van die liefde vinden dan een nieuwe. Bovendien vindt de vergelijking met de overige
discipelen geen steun in de context: zowel het antwoord van Petrus als de opdracht die Jezus vervolgens geeft
bevatten een verwijzing naar de liefde van iemand anders voor Jezus.
Wat is het dan wel? In het Grieks wordt het woord touton of toutoon gebruikt. Dat is een aanwijzend voornaamwoord
wat ‘deze’, ‘dit’, ‘die’ of ‘dat’ kan betekenen en zowel voor het aanwijzen van personen of zaken gebruikt werd.
De zin kan dus ook betekenen: ‘Heb je mij meer lief dan je deze dingen lief hebt?’ En gezien de context is het zeer
waarschijnlijk dat het dan om de aanwezige vissen gaat. Als Petrus dan antwoord ‘ú weet dat ik van u houd’ kan
dat impliceren: meer dan wat ook. Dit sluit aan bij een van de belangrijkste thema’s in de evangeliën en in heel de
Bijbel: de liefde voor Jezus gaat boven alles. Tegelijk bereidt Jezus hem hiermee ook voor op de toekomst. Petrus
als beroepsvisser moet zijn boot en vissen gaan achterlaten. En alleen als Petrus meer van Jezus houdt dan van
vissen kan hij zijn taak in Gods koninkrijk gaan vervullen.
Jezus bevestigt Petrus in zijn bediening, met de opdracht: ‘weid Mijn lammeren’. Jezus vergelijkt de gelovigen vaker
met een kudde schapen (zie Joh.10:3-17, vgl. Jes.40:11; Eze.34). ‘Weiden’ houdt in ‘voeden, voedsel verschaffen’.
Deze opdracht ligt in de lijn van wat Jezus de discipelen al eerder heeft gezegd in Luc.22:31-32: ‘Simon, Simon,
weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden
opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken’. Dat
gaat vanaf nu gebeuren!
Vs. 16. Jezus stelt Petrus opnieuw de vraag of hij van Hem houdt en Petrus geeft exact hetzelfde antwoord. In zijn
antwoord gebruikt Petrus het werkwoord phileo. Dat woord heeft twee betekenissen: (1) ‘lief hebben’ en (2)
‘kussen’. Het betekent eigenlijk iemand als vriend of vriendin beschouwen of behandelen. Het gaat in de regel
anders dan bij agapao (agape) ‘lief hebben’ om lief hebben op grond van een bepaalde verwantschap. De liefde is
vanzelfsprekend en dus heel diep.
Vs. 17. Als Jezus Petrus voor de derde keer dezelfde vraag stelt wordt Petrus verdrietig. En hoewel het niet in de
tekst staat lijkt het aannemelijk dat hij op dat moment terugdenkt aan de drie keer dat hij Jezus verloochende, maar
dit hoeft dus niet! Het kan ook gewoon iets zijn als ‘snapt Hij het nu nog niet?’ Jezus geeft hem een opdracht: ‘weid
mijn schapen.’ Tegelijkertijd heeft Hij Petrus met deze vragen duidelijk, maar liefdevol gewezen op zijn ...
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menselijke beperktheid in de relatie tot Hemzelf. Want door het stellen van de vragen laat Jezus aan Petrus opnieuw
de noodzaak voelen van zijn volledige af hankelijkheid aan Hem bij het uitvoeren van de opdracht die hij van Jezus
gekregen heeft.
Vs. 18. Het gesprek eindigt hier niet. Jezus vertelt aan Petrus hoe zijn leven uiteindelijk zal eindigen. Tot nu toe kon
Petrus doen en laten wat hij wilde, inclusief het verloochenen van Jezus. Jezus voorspelt dat Petrus dat niet weer zal
doen. En dat er een moment komt dat hij zijn vrijheid kwijt zal zijn. Het druist volkomen tegen Petrus impulsieve
natuur in. Ook dit lijkt weer een verwijzing naar Petrus’ af hankelijkheid van Jezus.

Leuk weetje: dit vers begint met: waarachtig, ik verzeker je’ (NBV). In het Grieks staat hier: ‘amen, amen lego
soi’. Letterlijk betekent Amen: `het is waar` of `het zij zo`. In het OT, in de brieven in het Nieuwe Testament en
Openbaring en in de joodse eredienst bevestigt ‘amen’ het voorafgaande. Zo reageert de gemeente op de
eredienst of elementen uit de eredienst door het uitspreken van ‘amen’ (1Kor.14:16). Ook bevestigt ‘amen’ eigen
woorden, vooral een lofprijzing (bv. Rom.1:25). In Openbaring 19:4 wordt de lofprijzing afgesloten met ‘amen
halleluja’. In Openbaring 1:7 bevestigt ‘amen’ – voorafgegaan door het eveneens bevestigende ‘ja’ – een profetie.
Bovendien staat het aan het eind van een groot aantal Bijbelboeken, alhoewel dat niet in alle handschriften zo is
(bv. Mat.28:20).
In tegenstelling tot het normale gebruik, merken we in de evangeliën dat de Here Jezus met ‘amen’ niet het
voorafgaande bevestigt, maar Zijn eigen woorden inleidt (bv. Mat.5:18). In het evangelie van Johannes (ook in dit
verhaal) is dit ‘amen’ zelfs verdubbeld (bv. Joh.3:3).
Vs. 19. Wat in dit verhaal ook duidelijk wordt is dat Petrus zal sterven als martelaar. We weten uit de bijbel dat
Petrus dit goed onthouden heeft: Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken – dat heeft onze Heer
Jezus Christus mij te kennen gegeven – (2 Petrus 1:14) Toch is dit niet een deprimerend einde van dit gesprek.
Omdat Jezus zegt dat Petrus zal sterven ‘tot eer van God’ (letterlijk: ‘met wat voor dood hij God zal verheerlijken’)
zet Jezus als het ware de kroon op het eerherstel van Petrus. Geen eigengereidheid meer, geen verloocheningen,
maar Petrus zal vanaf nu Jezus volgen zonder voorbehoud en in af hankelijkheid..
Als het gesprek afgelopen is zegt Jezus alleen nog: ‘volg mij’. Vaak heeft het hier gebruikte akoloutheo niet alleen
de betekenis van letterlijk ‘achter iemand aanlopen’, maar ook de speciale betekenis ‘als leerling volgen’. Wanneer
Jezus zegt: ‘Volg mij!’, klinkt daarin ook: ‘Wees mijn discipel!’ (Vgl. Mat 9:9). Jezus rondt het gesprek nu af. Petrus
opdracht is voldoende duidelijk: tijd om aan het werk te gaan!
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Dit vers wordt ook uitgelegd als een voorspelling van de kruisdood van Petrus, maar omdat het historisch gezien
niet zeker is of dit ook daadwerkelijk is gebeurd, kunnen we dat niet met zekerheid zeggen. Volgens overleveringen
is Petrus in de herfst van het jaar 64 te Rome door kruisiging om het leven gebracht. Dit wordt o.a. gebaseerd op
Joh 13:36: Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog
niet kunt komen, later zul je mij volgen.’ Onduidelijk is echter of het hier ook echt de feitelijke kruisdood betreft of
alleen een onvrijwillige dood. Wat ook voor de kruisdood pleit is het gebruikte Griekse woord ek-teneis wat ‘zult
u uitstrekken’ betekent. Dat kan slaan op het uitstrekken van zijn armen op de dwarsbalk van een kruis. Omdat dit
niet letterlijk benoemd wordt weten we de manier van overlijden van Petrus niet zeker.

Bijlage 3: Liederenlijst
Samuël roeping:
Weerklank 538: Samuel hoort ’s nachts een stem (is een lied van Hanna Lam)
Liedboek lied 297 Heer wat een voorrecht, toonhoogte
Liedboek lied 296:1 God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Psalm 25
Psalm 89:2
Psalm 90:1
Psalm 105:5
Psalm 103 4,5,6,7, 9
Psalm 133
Sela: Breng ons samen
Sela: Laat ons samen één zijn
Sela: God roept ons
Opwekking 123 Groot is uw trouw o Heer
Opwekking 576 Als wij samen u aanbidden
Opwekking 767: Familie
Kinderliederen:
Kinderopwekking: 7 Ik vind het fijn om jou te helpen
Kinderopwekking: 16 God heeft een plan met je leven
Kinderopwekking: 69 Uw woord is een lamp voor mijn voet
Elly en Rikkert: Samuel
Petrus berouw /herstel:
Opwekking 125: Heer ik kom tot U
Opwekking 502: Jezus ik wil heel dicht bij u zijn
Opwekking 629: Als er vergeving is
Psalm: 8
Psalm: 18
Psalm 25: 2,7
Psalm: 45:8
Psalm 56: 5
Psalm: 78
Psalm: 100
Psalm: 103
Psalm 105:5
Psalm: 108: 1,2
Psalm: 111
Psalm 119: 17
Psalm 139
Liedboek lied: 92
Liedboek lied: 215
Kinderliederen:
Kinderopwekking: 77 God kent jou
Kinderopwekking: 81 Als wij zingen tot de Heer
Kinderopwekking: 105 Ik kan U alleen maar danken
Kinderopwekking: 118 Meer en meer
Kinderopwekking: 326 Votum en groet
Kinderopwekking: 335 God zegent jou
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Bijlage 4: Lied Tien Geboden op
de melodie van Psalm 140
Melodie: Ps 140 / De Tien Geboden
Auteur van de tekst: R. Kamermans
Tekst:

Liederenlijst + Lied 10 geboden

God gaf Zijn volk de Tien Geboden:
Ik ben de HEER, Ik maak je vrij.
Geloof naast Mij geen vreemde goden.
Aanbid geen beeld, ook geen van Mij.
Je zult niet vals bij Mijn NAAM zweren.
Op sabbat is je werk gereed.
Vader en moeder zul je eren.
Zó doende leef je lang en breed.
Je zult niet moorden en niet vreemdgaan.
Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad.
Je zult je hart geen zonde toestaan.
Hoor Mijn geboden metterdaad!
Liefde is Jezus’ Ja en Amen
op al wat God gesproken heeft.
Wet en Profeten vat Hij samen:
Gelukkig wie uit liefde leeft.
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Kofferproject: Een koffer

met opvoedingsboeken die
de gezinnen rond gaat.

Veel behoefte Weinig behoefte

Eigen idee:

Opvoedkring:

Samenkomsten over
opvoeding in de gemeente.

Veel behoefte Weinig behoefte

Themadienst over
opvoeding.

Meer informatie over de ideeën vind je op:
www.cgjo.nl

(Totale duur opdracht 15 min.)

Wissel met elkaar uit waar jullie behoefte aan hebben.
Kies als groep 1 of 2 ideeën uit die jullie geschikt zouden
Vinden om bij jullie in de gemeente verder uit te werken.

Veel behoefte Weinig behoefte

Veel behoefte Weinig behoefte

meerdere avonden over
geloofsopvoeding.

Opvoedcursus,

Veel behoefte Weinig behoefte

Eén toerustingsavond
over geloofsopvoeding

Hoe kan de gemeente er voor jullie zijn in de
geloofsopvoeding? Hieronder staan een vijftal
Ideeën zet een kruisje op de lijn in welke mate je
behoefte hebt aan dat binnen jullie gemeente.

Geloofsopvoeding in de gemeente

Waardoor kon dit goudenmoment
plaatsvinden?
Wat gebeurde ervoor?
Waar was je?
Wat was je aan het doen?
Wat zegt dit over de relatie met je kind?

Wat kunnen we hiervan leren?
(Totale duur opdracht 15 min.)

•
•
•
•

•

Denk daarna samen na over:

Je mag er ook voor kiezen om een mooi
moment uit je eigen jeugd te delen.

Deel met elkaar een gouden
moment uit je eigen gezin.

Een gouden moment

In gesprek over geloofsopvoeding

Bijlage 5: Gesprekspapier geloofsopvoeding
Deze bijlage is los te downloaden via
www.cgjo.nl
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Er zijn vast ook dingen waar je niet zo blij mee bent, welke dingen zijn
dat?

4) Wat neem ik mee:
Wat wil je graag onthouden uit de bespreking en wat neem je je voor?

Je hebt net een goudenmoment benoemd kun je nog meer dingen
beschrijven waar je blij mee bent:

3) Wat wil ik bespreken:

Kies één van de dingen uit die bij punt twee hebt opgeschreven die je
met de groep zou willen delen, bedenk wat de groep hierin voor jou zou
kunnen betekenen (denk aan: advies, meeleven, ervaringen uitwisselen,
gebed).

(Totale duur opdracht 45 min.)

2) Wat kan beter

1) Wat gaat goed:

Gesprekspapier geloofsopvoeding
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Bijlage 6: Preek-van-de-week werkblad

Deze bijlage is los te downloaden via
www.cgjo.nl

Woordzoeker:

BIJBEL		
CHOFNI
ELI		
GOD		
HELPEN
KERK		
LUISTEREN
OPVOEDEN
PINECHAS

PREEK
ROEPEN
SAMUEL
SLAPEN
TEMPEL
ZINGEN
ZONDEN
ZONEN

Oplossing:
Preekbingo:
De gekleurde vakjes zijn samen de kerkbingo. Als je alle vakjes met dezelfde kleur hebt afgestreept win je het
aantal punten dat bovenaan de kolom staan. Voorbeeld: als je alle gele vakjes afstreept win je 5 punten.
1 pt.

2 pt.

3 pt.

4 pt.

5 pt.

44

Kruiswoordpuzzel:

Werkvormen

Horizontaal
1. Wat deed Samuel toen hij werd geroepen
2. Hoe heet een zoon van Eli
4. Wie riep Samuel
6. Naar wie ging Samuel toe toen hij werd geroepen?
7. Welk Bijbelboek staat voor Samuel
11.Waar sliep Samuel
Verticaal
1. In welke plaats woont Samuel
3. Wie was de vader van Samuel
5. In welk hoofdstuk staat dit verhaal
8. Wie was de moeder van Samuel
9. Hoe veel keer werd Samuel geroepen?
10. Welke koning zalfde Samuel

Oplossing:
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Bijlage 7: Kaartjes Samuel

Deze bijlage is los te downloaden via
www.cgjo.nl
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Bijlage 8: Kaartjes Petrus

Deze bijlage is los te downloaden via
www.cgjo.nl
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Bijlage 9: Schetsbordverhaal
3 mei 2009
Roeping van Samuël
Ellen Zuijdwegt-Dronkers
Van dit verhaal is een schetsbord verhaal gemaakt
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.
Benodigdheden:
Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/f les, penselen.
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.
Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1)
Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven
met de scheef gedrukte gedeelten tussen haakjes.
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van te voren klaar ligt,
dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien.
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan.
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schetsbord verhaal.
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas vertelt wat het is.
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt.
Je krijgt dan leuke interactie.

De zin ‘God roept’ is gemaakt van zgn. ‘ladderletters’.
Van te voren schildert/tekent u een gele balk met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van de
vakken. De ladderletters maakt u tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.
Eventueel kunt u met dunne potloodlijntjes van te voren aangeven waar de strepen van de
letters moeten komen.
(voor meer informatie zie de website)
Gebruik verschillende kleuren voor de personen uit dit verhaal.
Voorbeeld 1:
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							Inleiding:
						
Bekijk samen met de kinderen het Pinksterproject.
							
Bespreek de symbolen en de verhalen die erbij horen.
							
Neem een bijbel, zoek het verhaal op en vertel dat u
							verder gaat vertellen.
							
Zing eventueel het lied ‘Hé, luister mee naar een nieuw
							verhaal’. (Opwekking kids nr. 112)

B
‘Samuël, Samuël.’ Er wordt geroepen…
Samuël schrikt wakker. Hij gaat overeind zitten.
Hoorde hij zijn naam roepen? Eli heeft hem zeker
nodig.
‘Ja’, roept Samuël, ‘Ik kom.’
Vlug staat hij op en gaat naar het bed van Eli.
(teken Eli) Eli ligt op zijn bed.
(teken Samuël) Samuël loopt naar hem toe.
(maak de zin ‘ Hier ben ik’ af) ‘Hier ben ik, Eli,’ zegt
Samuël. U hebt me toch geroepen?
‘Huh?,’ zegt Eli verbaasd. ‘Ik heb je niet geroepen, ga
maar slapen.’

Samuël gaat terug naar bed.
Hij dacht toch écht dat hij zijn naam hoorde roepen.
Heeft hij het dan gedroomd?
Samuël gaat weer slapen.
‘Samuël, Samuël.’ Weer wordt er geroepen.
Opnieuw schrikt Samuël wakker. ‘Nu roept Eli toch
echt,’ denkt hij.
Snel springt hij uit zijn bed en gaat voor de (teken de
twee streepjes) tweede keer naar Eli toe.
‘Hier ben ik, u hebt met toch geroepen?’ vraagt Samuël
aan Eli.
‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer
slapen.’
Samuël begrijpt er niets van, maar klimt weer in zijn
bed en gaat slapen.
‘Samuël, Samuël.’
Samuël wordt weer wakker. Nu weet hij het zéker, Eli
roept hem.
Voor de (teken het derde streepje) derde keer gaat
Samuël naar Eli toe.
‘Hier ben ik, u hebt me toch geroepen?’
Eli kijkt Samuël verbaasd aan. Nu denkt de jongen
alwéér dat hij hem geroepen heeft.
Als hij hem niet geroepen heeft… wie dan?
Plotseling begrijpt Eli het… Het is de Here God zélf
die Samuël roept!
Samuël wist dat niet, want de Here God heeft nog nooit
eerder tegen hem gepraat.
‘Samuël, ga weer slapen.’zegt Eli snel. ‘Wanneer je
wordt geroepen moet je antwoorden:
Spreek, Heer, uw knecht luistert. God roept je!’
Samuël gaat snel terug naar zijn bed. Is het God die
hem roept? Wil God iets tegen hem
zeggen? Maar dan moet hij goed luisteren!
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Werkvormen

A
Het is nacht, het is donker en stil.
Een klein (teken het vlammetje) lichtje brandt nog.
Het vlammetje is bijna uit, het f lakkert nog een beetje.
Op een bed ligt (teken Samuël) iemand te slapen.
Het is (maak het woord ‘Samuël’ af) Samuël.
Samuël is al weer heel lang bij Eli de priester, in het
heiligdom, het huis van God.
Samuël zorgt een beetje voor Eli.
Eli is al oud en kan niet meer goed zien. Samuël moet
hem vaak helpen.
Samuël vindt het fijn om dat te doen. Hij is graag bij
Eli.
Hij vindt het ook fijn om in het heiligdom te werken. Zo
mag hij God dienen.
Samuëls bed staat dichtbij de ark. Die mooie gouden
kist, waarin de twee platte stenen liggen,
met de woorden van God erop geschreven.
Samuël vindt het fijn om daar te slapen, dan is het net
of hij dichtbij God is.

C
‘Samuël, Samuël.’ Opnieuw klinkt de stem.
Het is de stem van (maak het woord ‘God’ af) God.
God zelf roept Samuël.
Samuël gaat (teken Samuël) rechtop zitten in zijn bed.
‘Spreek Heer, (maak de zin ‘Ik luister’ af) ik luister’
Dan gaat (teken de stralen) God praten.
‘Let goed op, Samuël wat ik ga vertellen. Een poos
geleden heb Ik al tegen Eli gezegd dat Ik
zijn zonen zal straffen omdat ze slechte priesters zijn.
Dat zal nu gauw gebeuren.
De twee zonen zullen op dezelfde dag sterven. Eli zal
dan ook sterven, want Eli had er beter
op moeten letten dan zijn zonen geen slechte dingen
deden.’
Samuël heeft goed geluisterd. Het is geen fijn verhaal.
Samuël kan niet meer slapen.
Het (teken het vlammetje) vlammetje van de lamp is
klein geworden.
Het is al bijna ochtend.

Afsluiting
Laat eventueel het lied horen ‘Spreek Heer’ (Elly en
Rikkert, cd ‘Daar gaan we dan’)
of ‘Hier ben ik, Heer’ (cd ‘Ontdekt’ - Chr.
Kinderboekenweek)
Neem het projectsymbool en bespreek de betekenis
ervan.
Bevestig hem bij de andere symbolen van het project.
Gebed
Lieve Here God, dank U wel dat U door Uw Heilige
Geest dichtbij ons bent.
Dank U wel dat U altijd voor ons wilt zorgen en ons wilt
helpen.
Wilt U ons leren om naar U te luisteren en te doen wat
U fijn vindt.
Amen

D
Als de zon op komt staat Samuël op.
Hij gaat snel aan het werk. Als Eli nu maar niet vraagt
wat God heeft gezegd.
Dat wil Samuël liever niet vertellen.
Maar natuurlijk roept (teken Eli) Eli hem.
‘Samuël, mijn jongen, kom eens hier.’
(teken Samuël) Samuël loopt naar Eli toe.
‘Hier ben ik.’
‘Wat heeft de Heer tegen je gezegd?’ vraagt Eli.
Eli ziet wel dat Samuël het liever niet wil vertellen.
‘Ik wil dat je het mij vertelt.’
Dan vertelt Samuël wat God tegen hem heeft gezegd.
Eli zegt: ‘Hij is de Heer. Laat Hij maar doen wat Hij het
beste vindt.’
Ze praten er verder niet over.
Samuël wordt groter. De Heer is dichtbij hem.
De mensen begrijpen dat Samuël door God geroepen
is om een speciale knecht te worden.
Een profeet van de Heer.
De (maak het woord ‘Heilige Geest) Heilige Geest
gebruikt Samuël om de woorden van God
aan de mensen te vertellen, door te geven.
(maak de ladderzin ‘God roept’ af) God roept Samuël.
Samuël zegt: ‘Ja, ik luister’.
Zo kan God hem gebruiken als dienaar, als knecht om
de mensen in Israël van God te
vertellen.
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Bijlage 10: Uitleg activiteiten
Verbind de weg:

Deze bijlage is los te downloaden via
www.cgjo.nl

Als groep hebben jullie de opdracht om het begin- en eindpunt
van de weg met elkaar te verbinden door een stuk weg te tekenen.
Onderweg komt de weg langs allemaal verschillende plaatsen. Aan
jullie de taak om er voor ieder teamlid een kenmerkende plaats of
voorwerp bij te tekenen. Denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging,
dieren, muziekinstrument etc. Aan het eind van de dag komen alle
wegen aan elkaar en hebben we één lange weg waarlangs iets terug
te vinden is van alle gemeenteleden.
Bekertjes stapelen:

Werkvormen

Met elkaar gaan jullie als groep proberen een zo hoog mogelijke
toren van bekertjes te bouwen, alleen gaan jullie niet zomaar stapelen!
Jullie krijgen een elastiek waar 4 touwtjes aan zitten. Door met vier
personen op het juiste moment aan het touwtje te trekken komt er
spanning op het elastiekje te staan en proberen jullie zo een bekertje
op te pakken en te verplaatsen. Zo gaan jullie er een grote toren van
bouwen. Eén van jullie teamleden mag wel de bekertjes klaarzetten
zodat jullie ze kunnen oppakken, maar hij mag ze niet op de toren
zetten.
Toren van papier:
De opdracht is simpel, jullie krijgen een stapel papier en moeten daar
een zo hoog mogelijke toren van bouwen. Op het moment dat de
tijd ingaat mogen jullie bepalen op welke wijze jullie een toren gaan
bouwen. Als de tijd erop zit wordt er gekeken hoe stevig jullie toren
staat en hoe hoog hij is.
Houd de bal op het zeil:
Als groep krijgen jullie een zeil met daarin een aantal gaten. Met
elkaar houden jullie het zeil zo vast zodat hij strak staat. Zodra de tijd
ingaat wordt er een tennisbal op het zeil gelegd. Aan jullie de taak
om de bal zo lang mogelijk op een gespannen zeil te laten liggen.
Wanneer hij eraf gevallen is mogen jullie de bal opnieuw op het zeil
leggen tot de tijd om is. De groep die de bal het minst vaak door het
gat heeft laten vallen wint.
Woordschrijven:
Het is jullie opdracht om als groep samen het woord: gemeentedag
op te schrijven. En samen betekent ook echt samen bij deze activiteit.
Jullie krijgen 1 stift waaraan een elastiekje zit met een aantal touwtjes.
Ieder teamlid pakt een touwtje en met elkaar mogen jullie als de tijd
start beginnen met het schrijven van het woord.
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Bijlage 11: Activiteitenschema

Deze bijlage is los te downloaden via
www.cgjo.nl

Elk activiteitenblok duurt 10 minuten

Groep:

Activiteit 1:

1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

Weg verbinden

Bekertjes

Zeil

2

Weg verbinden

Bekertjes

Papier

3

Weg verbinden

Woord

Papier

4

Weg verbinden

Woord

Zeil

5

Bekertjes

Zeil

Weg verbinden

6

Bekertjes

Papier

Weg verbinden

7

Woord

Papier

Weg verbinden

8

Woord

Zeil

Weg verbinden

9

Weg verbinden

Bekertjes

Zeil

10

Weg verbinden

Bekertjes

Papier

11

Weg verbinden

Woord

Papier

12

Weg verbinden

Woord

Zeil

13

Bekertjes

Zeil

Weg verbinden

14

Bekertjes

Papier

Weg verbinden

15

Woord

Papier

Weg verbinden

16

Woord

Zeil

Weg verbinden
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Bijlage 12: Toelichting gezinsmomenten
Deze bijlage is los te downloaden via
www.cgjo.nl

Vandaag mochten jullie als gezin samen een gezinsmoment meemaken. Een gezinsmoment is een moment waarbij
je wat extra tijd en aandacht kunt besteden aan een thema of Bijbelverhaal. Misschien willen jullie dit nu ook vaker
in je eigen gezin gaan doen. Daarom hebben we een korte uitleg geschreven om je op weg te helpen. Daarnaast
hebben we ook een aantal boekentips erin gezet, want je hoeft zeker niet alles zelf te bedenken als het gaat om
leuke creatieve ideeën voor een gezinsmoment.
Zelf een gezinsmoment organiseren:
Waar moet je nu aan denken als je thuis een gezinsmomenten wilt houden. De (christelijke) feesten zijn een mooi
begin om te starten met gezinsmomenten. Zij bieden vele mogelijkheden om als gezin wat langer na te denken
over het feest en de betekenis er van. In het boek ‘Vier het samen’ van Nieske Selles staan voorbeelden van
uitgewerkte gezinsmomenten voor rondom de christelijke feestdagen.
Aandachtspunten:
Wanneer je zelf aan de slag gaat met gezinsmomenten neem dan de volgende aandachtspunten door, mogelijk
kunnen ze je op weg helpen:
•

Probeer structuur en rituelen aan te brengen

•

Betrek (oudere) kinderen bij de voorbereiding en uitvoering

Juist oudere kinderen vinden het erg leuk om verantwoordelijkheid te krijgen voor een bepaalde taak. Dit kun
je bijvoorbeeld doen door hen te vragen om een lied uit te zoeken, of iets te bedenken wat past bij het thema.
Wanneer kinderen serieus worden genomen en verantwoordelijkheid krijgen zullen ze langer gemotiveerd blijven
om mee te doen aan ‘gezinsactiviteiten’. Het is belangrijk dat een gezinsmoment zo veel mogelijk een fijn moment
is waarbij je als gezin samen kunt zijn en dat het geen moment wordt waarop kinderen aan tafel ‘moeten’ komen
omdat hun ouders iets bedacht hebben.
•

Probeer het thema op te bouwen

Probeer voordat je het over het thema gaat hebben de kinderen te bevragen wat ze al weten. Dit zorgt er voor dat
je beter kunt aansluiten bij de kinderen en het thema kunt gaan uitdiepen. Daarnaast kun je ook een thematafel(tje)
in huis maken waar je voorwerpen op kunt zetten die te maken hebben met het thema. Juist voorafgaande aan de
feestdagen is dit een mooie plek waar steeds meer op te vinden kan zijn. Op deze wijze maak je het onderwerp/
feest ook zichtbaar in huis. Je kunt zo nog meer betekenis geven aan wat het feest of thema.
•

Bespreek wat je kinderen leuk vinden om te doen

Probeer aan te sluiten bij de kwaliteiten en leerstijlen van je kind. Het ene kind houdt van lezen terwijl het andere
kind juist van dingen doen houdt. Bedenk dat je ook in je gezinsmoment dingen doet die (als je meerdere kinderen
hebt) aansluiten bij de verschillende kwaliteiten en leerstijlen van je kinderen. Brainstorm ook met je kinderen over
wat ze leuk vinden om als gezin samen te doen. Als ze merken dat je bij hen aansluit en zij een inbreng hebben ...
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Gezinsmomenten voor thuis

Structuur kun je aanbrengen door het momenten telkens op een zelfde dag in de week of maand te plannen. Of
een vast moment voor een (christelijke)feestdag. Daarnaast is het goed om herkenbare rituelen aan te brengen.
Dit kun je doen door aan het begin van het gezinsmoment telkens eenzelfde handeling te doen, bijvoorbeeld door
het aansteken van een kaars, door met elkaar te bidden, of door het zingen van een lied. Je doet iets wat telkens
terug komt waardoor het een herkenbaar ritueel voor je kind wordt.

in de dingen die jullie doen, zal dit helpen bij het vergroten van de motivatie van je kind. Want een gezinsmoment
moet niet een moment worden waarbij jij als ouder een lesje gaat afdraaien, maar mag een moment zijn waarbij de
inbreng van ieder gezinslid belangrijk is.
•

Tot slot: doe wat past bij jouw gezin

Er zijn vele ideeën tips en mogelijkheden die je als ouder kunt gebruiken, maar ga dingen doen die passen bij jou
als ouder en bij de kinderen. Creëer een gezinsmoment dat past bij jullie gezin en waar jullie je prettig bij voelen
en de ruimte hebben om tijd en aandacht voor elkaar en voor het thema te hebben.
Boeken tips:

Vier het samen
Nieske Selles

Mosterdzaadjes
Erika van Nes

Aan de keukenrafel
Marlon van den Bos

Knetteren en Knallen
Hanna Holwerda

Struinen door de
schepping
Hanna Holwerda

De rode draad door de christelijke
feesten
Ingrid Plantinga, Nieskes Selles en
Willemijn de Weerd
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BOEKJE
Gezinsmomenten voor thuis

Bijlage 13: Gezinsmomenten voor thuis
Deze bijlage is los te downloaden via
www.cgjo.nl

Voorwoord

In dit boekje vind je een vijftal gezinsmomenten, die je kunnen helpen om als gezin stil te staan bij een bepaald
thema. Je neemt de tijd om met elkaar dit thema in te duiken aan de hand van een gedeelte uit de bijbel. Daarnaast
is er ook de mogelijkheid om er met elkaar over in gesprek te gaan, of op een creatieve manier de inhoud te
verwerken.
Voor ieder gezinsmoment is gebruik gemaakt van pictogrammen die aangeven wat je gaat doen. Hieronder staat
de uitleg per pictogram.

Bidden

Voorlezen

In gesprek

Doe activiteit

Bijbellezen

Zingen

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.

Elkaar helpen
Je bent belangrijk!
Geloven is doen?!
Familie
Zorg voor de aarde
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Elkaar helpen
Weet je nog dat je voor de eerste keer zelf je veters kon strikken? Je was toen denk ik vast blij.
Je hoefde niet meer om hulp te vragen, maar kon het zelf. Het is fijn om steeds nieuwe dingen
te leren die je zelf kunt doen. Toch zijn er ook nog dingen die je nog niet helemaal alleen kunt.
Kunnen jullie er een paar noemen? Wat is het dan fijn dat je een ander om hulp kunt vragen. In
de Bijbel staat ook een verhaal over waar mensen elkaar helpen.
Lees met elkaar:
Handelingen 4:32-37
In het gedeelte dat we net met elkaar hebben gelezen, lazen we over een gemeente (mensen uit
een kerk) waar ze elkaar wilden helpen en alles wilden delen met elkaar.
Op welke manier hielpen de mensen in het Bijbelgedeelte elkaar?
Welke dingen doe jij wel eens voor een ander?
Heb je vandaag nog iemand geholpen?
Ken je iemand die wel wat hulp kan gebruiken?
Vind je het ook wel eens lastig om iemand te helpen, waarom dan?
Hoe zou God het vinden als we elkaar helpen?

Lieve God,
Dank U wel dat U voor ons zorgt. Dank u wel dat papa en mama ons helpen als we iets zelf
niet kunnen. Wilt U ons ook helpen om voor anderen te zorgen. Laat ons laten zien wat we voor
andere mensen kunnen doen.

57

Gezinsmomenten voor thuis

Benodigdheden: Voor ieder gezinslid twee velletjes papier van een andere kleur.
Schrijf of teken op het ene gekleurde vel papier iets dat je goed kunt en waar je iemand anders
mee kunt helpen. Als je een idee hebt wie je zou kunnen helpen zet dat er dan maar bij
Schrijf of teken op het andere vel papier iets wat je lastig vindt en waar je wel wat hulp bij kunt
gebruiken.
Bekijk en bespreek daarna elkaars punten. Zijn er dingen waar je een ander bij kunt helpen die
hij moeilijk vindt? Of heeft iemand iets geschreven waar hij jou mee kan helpen?

Je bent belangrijk!
Laat ieder gezinslid één (of meer) van de volgende activiteiten uitvoeren:
• Hinkel op één been naar de keuken, vul een beker water en kom ook weer hinkelend terug.
• Schrijf je naam of teken jezelf op een vel papier met je ogen dicht
• Strik je de veter van je schoen en gebruik hierbij maar één hand
Is het gelukt om alles te doen? Lukte het om op één been te lopen en kon je zonder te knoeien
uit de keuken terug komen? Het was best wel lastig om te doen. Je hebt nu gemerkt dat je al je
lichaamsdelen (armen, benen, ogen) nodig hebt. In de Bijbel staat ook een stukje over dat alle
lichaamsdelen belangrijk zijn. Lees met elkaar:1 Korinthe 12:14-22 en vers 27.
Het lichaam wordt in dit Bijbelgedeelte vergeleken met de gemeente (ook wel de kerk). Zoals in
een lichaam alle lichaamsdelen nodig zijn, zo zijn in de gemeente ook alle mensen nodig. Zoals
in een lichaam alle lichaamsdelen weer iets anders kunnen zo heeft in de gemeente iedereen zijn
eigen taak. God vindt iedereen belangrijk en wil graag dat iedereen meedoet: groot én klein.
Waar ben jij goed in?
Kun je daarmee iets voor de gemeente betekenen?
Benoem als ouder welke dingen de gezinsleden toevoegen aan de kerk.
Zing met elkaar het lied: Hand en voet van Elly en Rikkert.
Dit is m’n hand en dat m’n voet
‘k Heb ze allebei nodig
Waar moet ik heen als héén het niet doet
Niets is er overbodig
‘k Heb m’n voeten nodig om te lopen
En m’n handen om m’n schoenen vast te knopen
Hand voet knie oog oor neus keel
Alles is nodig niets teveel
Alles is nodig niets teveel
M’n hand kan niet zeggen tegen m’n voet
Ik heb jou niet nodig
Stel je es voor dan ging het niet goed
Niets is er overbodig
Want al kan ik met m’n handen ballen
Zonder m’n voeten zou ik op m’n snufferd vallen
Hand voet knie oog oor neus haar
Alles is nodig voor elkaar
Alles is nodig voor elkaar
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Geloven is doen?!
Wat is geloven eigenlijk? En wat hoort er allemaal bij geloven? Welke dingen doe je als je gelooft
in God? Schrijf met elkaar het woord geloven op een groot vel papier. Laat iedereen dingen
opschrijven of tekenen die horen bij geloven. Bespreek daarna met elkaar wat jullie hebben
opgeschreven of getekend.
Lees met elkaar:
Jakobus 2: 14-18

In het gedeelte dat we net lazen maakt God aan ons duidelijk dat alleen in God geloven niet
genoeg is.
• Waarom zou God het zo belangrijk vinden dat je niet alleen in hem gelooft, maar ook dingen
doet waaruit blijkt dat je gelooft, bijvoorbeeld door andere mensen te helpen?
• Waarmee zou je anderen kunnen helpen?
• Is er iemand in jullie omgeving die jullie kunnen helpen? (Misschien iemand die jullie op het
gekleurde papier van het gezinsmoment ‘Elkaar helpen’ hebben gezet?)
• Hoe kun je nog meer laten zien dat je in God geloofd? Schrijf de antwoorden erbij op het
grote vel met in het midden ‘geloven’.

Je zou er ook voor kunnen kiezen om met elkaar een kringgebed te doen waarin ieder iets
benoemt waar je God dankbaar voor bent.
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Tot slot kun je afsluiten met gebed en God danken dat ieder zijn eigen talenten en gaven heeft
gekregen en mag inzetten.

Familie
Het is fijn wanneer je in het gezin kunt praten over Gods liefde voor ons. Hij heeft ons ook aan
elkaar gegeven. In het gezin hebben we allemaal een eigen plek gekregen.

Zing of luister met elkaar Opwekking 767

Welke zin uit het lied spreekt je aan?
Waarin zouden wij als gezin kunnen groeien als het gaat om; de vrede bewaren, eensgezind
leven, om elkaar geven of open en eerlijk met elkaar omgaan?
Lees met elkaar: Psalm 133 en Exodus 20:12
De belofte die God in Psalm 133 geeft: ‘Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd’ komt ook
terug in Exodus 20:12. Uit beide gedeelten komt naar voren dat God het belangrijk vindt dat we
goed met elkaar en onze ouders omgaan.
Wat betekent dit voor jullie als gezin?
Wat zou er worden bedoeld met de zegen van God?
‘Een mooi plaatje’
Benodigdheden: Groot vel papier verf/stiften/potloden oude tijdschriften.
Schilder, knip en plak, met elkaar alle mooie dingen die je van God hebt gekregen, dit zijn de
dingen die jullie ervaren als een zegening van God. Wanneer jullie met elkaar alles op papier
hebben gezet ga dan het gesprek aan over wat jullie er allemaal op hebben gezet.
Andere gespreksvragen de je zou kunnen bespreken zijn:
• Waarin lijken jullie op dit mooie plaatje?
• Wat waarderen jullie aan het gezin?
• Op welke wijze zouden jullie nog meer op het ‘ideaal’ plaatje kunnen gaan lijken?
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Zorgen voor de aarde
In de vorige gezinsmomenten is het vaak gegaan over dat God het belangrijk vindt dat je voor
andere mensen zorgt en dat God ook voor jou wil zorgen. God vraagt ons ook om goed voor
onze aarde te zorgen die Hij voor ons gemaakt heeft.
Lees met elkaar: Genesis 1:28-31 en 2:15.
In het gelezen gedeelte hoorden we dat God mensen de opdracht geeft om goed voor Zijn mooie
schepping te zorgen. In de bijbel wordt er geregeld iets geschreven over dat je goed voor de
dieren en aarde moet zorgen. Zo staat er in Deuteronomium 25:4 dat ook de dieren (het vee) rust
moet hebben. In Leviticus 25:2-7 wordt er geschreven over het jubeljaar. De boeren moeten dan
hun land een jaar laten rusten. Al deze opdrachten van God zijn er zodat het goed gaat met de
schepsels, want God vindt het belangrijk dat wij er goed voor zorgen.
Er zijn een heleboel dingen die je kunt doen om goed voor de aarde te zorgen. Welke dingen
doen jullie al als gezin?
Welke dingen zouden jullie nog meer kunnen doen om goed voor de aarde te zorgen?
Hieronder staan een paar voorbeelden misschien weten jullie er nog wel meer te bedenken:
- Afval scheiden
- Kleding weggeven i.p.v. weggooien
- Geen apparaten op stand-by laten staan
- Eigen moestuin
- Seizoensgebonden producten eten
- Geen vliegvakanties

De manier waarop je leeft en met de aarde omgaat kun je ook wel je ‘ecologische voetafdruk’
noemen. Je kunt je ‘ecologische voetafdruk’ berekenen op de deze site:
http://voetafdruktest.wnf.nl/vragen.cfm. Aan de hand van een aantal vragen kom je er achter in
welke mate je leefstijl het milieu belast.

Lieve God,
Dank u voor deze mooi aarde die U voor ons heeft gemaakt. Wij willen u danken voor de mooie
natuur waar wij van kunnen genieten. U heeft de aarde aan ons gegeven om er goed voor te
zorgen, wilt U ons helpen dat wij zuinig met de aarde omgaan.
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- Zuinig zijn met water				
- Geen afval op straat gooien			
- Iets repareren i.p.v. iets nieuws kopen
- Opladers uit het stopcontact halen		
- Minder vlees eten				
- Reizen met het openbaarvervoer		
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Geloofsopvoeding
De CGJO ondersteunt ouders, jeugdleiders en kerkenraadsleden bij de geloofsopvoeding. We komen graag langs
om jullie te helpen. Hoe doen we dat? Hieronder vind je een greep uit ons aanbod!

Het volledige aanbod vind je op www.cgjo.nl/trainingen.
Wil je meer informatie bel: 055-3556257 of mail naar jeugdbureau@cgjo.nl.

Omgaan met pubers

Mediawijsheid

O wat zijn we lief die pubers...! Maar soms zou
je ze ook het liefst even wegstoppen. Want dat
omgaan met pubers niet altijd even makkelijk
is, lijkt een open deur. Hoe ga je goed om met
deze leeftijdsgroep?

De smartphone, het internet, sociale media
en games hebben enorme invloed op ons.
Welke invloed heeft mediagebruik op de
geloofsontwikkeling van onze kinderen?
Onderzoekers vermoeden zelfs dat de
smartphone een vernietigende uitwerking heeft
op de huidige generatie jongeren. Hoe gaan
we als opvoeders hier wijs mee om? Welke
grenzen stellen we aan het mediagebruik van
onze kinderen? Tijdens de toerusting wordt er
aandacht gegeven aan wat er momenteel speelt
onder de jeugd, maar zoomen we vooral in op
de vraag welke houding verstandig is om als
ouder in te nemen.

Enkele onderwerpen die aan de orde komen:
- Specifieke kenmerken van de pubers van nu
- Hoe spreek je de pubers van nu aan?
- Wat zijn Do’s en Don’ts in deze leeftijdsgroep?

Bidden, bijbel lezen en zingen

In gesprek

Dat Bijbellezen en bidden bij de geloofsopvoeding
hoort is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar
hoe houd je de aandacht van kinderen erbij? Hoe
voorkom je dat de situatie ontstaat dat er nog
‘even snel’ een stukje uit de bijbel moet worden
gelezen?

Veilig jeugdwerk bespreekbaar maken in je
gemeente kan lastig zijn. Je kunt op vragen stuiten
of weerstand. Deze training helpt je daarbij. Een
jeugdwerkadviseur van de CGJO komt langs en
vertelt over de achtergronden, geeft tips etc.
Onderwerpen die aan bod komen in de training:

Tijdens deze toerusting zal er aandacht worden
besteed aan hoe je kinderen van alle leeftijden
kunt betrekken bij het Bijbellezen, hoe je een
kind zelf kunt leren bidden en het belang van
zingen in het gezin.

Veilig jeugdwerk waarom en hoe
Bijbelse achtergronden
Praktische toepassing: hoe?
Casussen
Veel ruimte voor vragen en discussie
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Op handen

Cursus geloofsopvoeding

Voor ouders in verwachting of ouders van jonge kinderen
Als je een kindje verwacht is er veel op handen, wat
is het dan goed om te ontdekken dat God jou en je
kindje op handen draagt. De cursus is geschikt als
voorbereiding op de doop of als vervolg erop, maar
kan ook los daarvan gegeven worden aan ouders van
jonge kinderen.
5 avonden over
k Geboorte van een ouder
k Leren geloven
k Het perfecte plaatje?
k Je geloof voorleven
k Samen opvoeden

k Bijbelse visie
k Opvoedkundige inzichten
k Praktische tips
k Verwachtingen en ervaringen delen

Meer informatie en/of aanmelden voor deze cursus: www.lerenindekerk.nl

advertentie.indd 1

15-01-19 13:12

