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Les 1: het kruis, bekering en geloof
Deel 1: Terugkijken
1. Omzien naar elkaar
 Iedereen vat kort samen hoe de afgelopen week is geweest.
2. Aanbidding
 Dank en prijs God met gebed en zang.
3. Visie
 Ontwikkel een visie: Jezus volgen
Zoals een munt twee kanten heeft, zo heeft ook een volgeling twee kanten. Aan de ene kant
zijn wij als leerlingen die van hun Meester leren om meer en meer op Hem te lijken. Aan de
andere kant worden wij zelf ‘vissers van mensen’. Terwijl wij zelf aan het leren zijn, leren we
ook anderen over Jezus en helpen we hen om Jezus te volgen.
 Lees samen Marcus 1:17
Deel 2: Omhoogkijken
4. Ontdek de Bijbel
Vergeving, bekering en geloof
 Lees de volgende Bijbelverzen:
Johannes 3:16; Lucas 24:46-47; Romeinen 3:23-25; Romeinen 10:9-11; Colossenzen 1:14;
Efeziërs 2:8-10
Optioneel: Colossenzen 1:18-23; Titus 3:4-7; Johannes 11:25-26
Stel jezelf de volgende drie vragen over Jezus’ Zijn dood aan het kruis:
a. Wat kunnen we daarvan leren?
b. Wat heeft het te maken met ‘vergeving, bekering en geloof’?
c. Wat is voor ons bereikt?
Deel 3: Vooruitkijken
5. Oefening
Maak een lijst met namen (zie bijlage).
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6. Doelen en gebed
 Ik zal de brief van Jakobus aandachtig lezen en de Heilige Geest om uitleg vragen.
 Ik zal elke dag bidden voor de mensen op mijn gebedslijst.
 Ik zal ___________________________________________________________________
 Bid in groepen van twee of drie personen voor elkaar en voor de mensen die je wilt
bereiken.
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Bijlage 1: Mindmap of Gebedslijst
Wie zou jij over Jezus kunnen vertellen? Iedereen die je kent. Teken een kaart (zie hieronder).
Schrijf jouw naam in het midden en maak verbindingen met lijnen naar de namen van je
vrienden en contacten. Bedenk wie zij zouden kunnen bereiken en schrijf ook die namen op.
Bid samen voor deze personen. Hang de lijst op een goed zichtbare plek en bid dagelijks voor
hen. Als alternatief kun je ook gewoon een lijst met namen maken.
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Bijlage 2: Bekering
Het kruis is het hart van het christelijk geloof. Met Zijn dood aan het kruis verwierf Jezus
-

vergeving van onze zonden (Colossenzen 1:14)
een weg naar de gemeenschap met God de Vader (Romeinen 5:1-2).

De weg naar het kruis was nodig, omdat God heilig is. Dat wil zeggen: volmaakt, zuiver en
rechtvaardig. De mens die zich door ongehoorzaamheid van God heeft afgescheiden, slaagt
er niet in om in zijn eentje perfect en correct te leven. Hij doet slechte, kwade, egoïstische
dingen en is niet in staat om te allen tijde de goede en juiste dingen te doen. Deze staat van
de mens wordt in de Bijbel "zondig" genoemd.
Zonde betekent "scheiding van God". Zonde en God zijn onverenigbaar met elkaar, net zoals
bij een magneet twee gelijke polen elkaar afstoten. Een mens die onder de zonde gebukt gaat,
kan geen gemeenschap met God hebben, Die volmaakt is. Een zondig mens zou worden
vernietigd, omdat hij Gods natuur niet kan verdragen. Elk mens heeft gezondigd en kan deze
zonde niet goedmaken met goede daden, want iedereen wordt alleen maar aangeklaagd voor
zijn slechte daden. Niemand zal in de rechtbank kunnen zeggen: "Ja, ik heb het verkeerd
gedaan, maar ik heb aan de andere kant ook iets goeds gedaan. Dat betekent dat ieder mens
voor eeuwig van God gescheiden zou zijn....
MAAR omdat God liefde is (Johannes 3:16), zond Hij Zijn Zoon naar de wereld. Jezus herstelde
voor eens en voor altijd de scheiding tussen God en ons, doordat Hij aan het kruis onze schuld
op Zich heeft genomen, ons leven met Zijn leven heeft betaald en ons zo van satan heeft
verlost (Colossenzen 2:14).
Door Christus kan de mens nu een nauwe en persoonlijke relatie met God aangaan. Het werk
van Jezus is een geschenk voor ons allen. Het gaat er nu om dit geschenk aan te nemen: voor
de zonden werd voor ons betaald. Nu, door Zijn opstanding en Zijn Geest, zijn wij weer in staat
om zo te leven zoals God het graag wil.
De Bijbel noemt de positieve reactie van de mens op dit aanbod "metanoia" (Grieks). Luther
vertaalde deze term met " berouw", wat vandaag de dag vaak verkeerd begrepen wordt.
Letterlijk vertaald betekent het "conversie" of "verandering van denken". We keren terug van
onze vorige weg en veranderen ons denken over de wereld, over God en over onszelf. Dit
woord wordt in de Bijbel vaak samen met de vergeving van zonden gebruikt.
Bekering betekent dat ik begin te geloven in Jezus Christus, de Zoon van God (Handelingen
10:43; Romeinen 10:8-11) en Hem tot Heer van mijn leven maak. Hij is dan Heer en Koning.
Geloof:
1. dat God Zijn Zoon Jezus naar de aarde zond,
2. dat Hij voor jouw schuld aan het kruis stierf en
3. dat Hij weer opstond uit de doden, naar de hemel ging en Zijn Geest zond.
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Nu ben je dus een kind van God. Als zodanig draag je verantwoordelijkheid voor je eigen leven
(om dagelijks te leven wat Jezus voor je bewerkt heeft, bijvoorbeeld: vrijheid van zonde en
ziekte, genade, hoop, liefde en vrede met God), maar ook voor het leven van anderen en voor
onze maatschappij (Johannes 14:12). God had ons eerst lief en nu kunnen wij ook onze
medemens liefhebben zoals onszelf. (Mattheüs 22:37-39). Jezus zei: "Alles wat jij graag zou
willen, wat men voor jou doet, doe dat voor je medemens” (Mattheüs 7:12). Dit houdt in de
armen te helpen en er voor hen te zijn, voor de zieken te bidden, gastvrijheid te beoefenen,
bemoediging te geven, over Jezus te vertellen, en nog veel en veel meer. We willen daar
helpen waar hulp nodig is, want dat weerspiegelt het hart van God.

