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• Lees als voorbereiding op het 

nieuwe seizoen een van de 

evangeliën en onderstreep steeds 

de woorden koninkrĳ k van God / van 

de hemel, en koning. 

• Lees het boek van Tom Wright: 

‘Gewoon Jezus’, Franeker 2013 of 

van Wim Dekker e.a.: ‘Tĳ d om mee 

te gaan’, Boekencentrum 2015

Namens de landelĳ ke werkgroep 

Gemeente Groeigroepen wens ik je Gods 

zegen toe.

Hans Maat

Directeur Evangelisch Werkverband

Voorwoord bĳ  de achtergronden

Voor je ligt het nieuwe achtergrondenboekje, dat speciaal 
geschreven is voor jou als gespreksleider van een Gemeente 
Groei Groep (GGG). Het geeft achtergronden en aanwĳ zingen 
bĳ  het deelnemersboekje met de titel ‘Leven in het koninkrĳ k’. 

Gespreksleiders spelen een belangrĳ ke 

rol in een Gemeente Groei Groep. 

Niet door te overheersen maar doordat 

zĳ  door hun geloof en hun aanwezigheid 

een gastvrĳ e en veilige sfeer scheppen. 

Ook durven ze de groep mee te nemen, 

stap voor stap, door de avond, zodat het 

groeiproces wat zo hoort bĳ  een GGG, 

kan plaatsvinden. 

Dit boekje is niet bedoeld om antwoord 

te geven op alle vragen, maar om je 

als gespreksleider richting te geven: 

waar gaat het om en waar willen we 

heen? Een gespreksleider is geen 

vraagbaak maar een groeibegeleider.

In het deelnemersboekje vind je de 

inleidende hoofdstukken die belang-

rĳ k zĳ n om te lezen. Daar in komen 

de volgende zaken aan de orde: 

• In het voorwoord staat een karakte-

ristiek van het nieuwe materiaal en 

een korte inleiding over het thema en 

de onderwerpen.

• De visie van de Gemeente Groei Groep

vind je in het hoofdstuk ‘Kleine 

groepen, grote kansen’. 

• Er zĳ n aparte hoofdstukjes geschreven

over de bedoeling en het karakter van 

‘Stille tĳ d’, ‘Do Events’ en Triades. 

• Ook is er een hoofdstuk over 

‘de spelregels voor het groepsgesprek’. 

Het is goed om die af en toe met 

elkaar door te nemen. Zitten we nog 

op het goede spoor? Wat kan beter? 

Tips
• Lees deze hoofdstukken nauwkeurig 

door en probeer ze je eigen te maken. 

Dit helpt je om je visie scherp te 

houden en steeds voor ogen te 

houden waar we mee bezig zĳ n.

• Lees ook het hoofdstuk over disci-

pelschap. Discipelschap vormt de 

overkoepelende visie van waaruit het 

Evangelisch Werkverband opereert. 

Het helpt je om de groeigroep tot 

zĳ n recht te laten komen. 
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* Sommige suggesties zĳ n gemarkeerd 

met een sterretje. Dit zĳ n keuzeonderdelen 

en kunnen - indien gewenst - weggelaten 

worden.

5. Actief luisteren
Actief luisteren is je in de ander verplaatsen. 

Je probeert verhelderingsvragen te 

stellen zodat de ander de gelegenheid 

krĳ gt meer te vertellen. Wanneer dit 

actief luisteren in praktĳ k gebracht 

wordt, kan dit stimulerend werken met 

betrekking tot de openheid van de groep.

6. Wees zuinig op elkaar
Ga zorgvuldig met elkaars gevoelens om. 

Probeer niemand te kwetsen en laat ieder 

tot zĳ n recht komen. Hiermee verbonden 

is de afspraak dat we niet praten over wat 

ons in de groep in vertrouwen is verteld. 

Juist de veiligheid binnen de groep 

maakt het mogelĳ k je hart te luchten en 

elkaars vertrouwen te winnen.

7. Gebed
Bidden in een groep is een avontuur op 

zich. We mogen elkaar aanmoedigen 

vrĳ moedig te bidden. Je kunt afspreken 

om het begin van de avond om de beurt 

te openen, weliswaar op vrĳ willige basis. 

Dit kan met het (samen) zingen van een 

of meer liederen en met een gebed. 

Enkele liederen achter elkaar zingen, 

zonder pauzes bevordert de eenheid aan 

het begin! Aan het eind van de avond is 

het goed om de vraag te stellen: waar 

kunnen we voor danken of voor bidden? 

Houd hierbĳ  wel rekening met de 

‘zoekers’ en de mensen die wellicht 

vreemd zĳ n met gebed/aanbidding. 

Hoe komt dit over op hen, en kunnen 

we misschien beter op een ander tĳ dstip 

voor de bĳ eenkomst bidden?

8. Leef met elkaar mee
Zowel bĳ  vreugde als bĳ  ziekte en/of 

verdriet is het goed de groep te betrekken. 

Een kaartje of een bloemetje kan zoveel 

betekenen. Indien iemand zonder 

afmelding afwezig is, is een telefoontje 

een gepaste vorm van belangstelling. 

Het is toch fi jn om te weten dat je gemist 

wordt. Nodig elkaar ook op andere 

momenten eens uit voor een bakje koffi e, 

dit verstevigt de onderlinge band met 

elkaar. Ook kan het meewerken om de 

groeigroep een keer te beginnen met een 

gezamenlĳ ke maaltĳ d. Samen eten is een 

mooi instrument en een bĳ bels gegeven 

om mensen aan elkaar te verbinden.

9. Uitdaging
Wees steeds weer biddend bezig met de 

vraag: wie zou ik kunnen uitnodigen voor 

onze groep? Wanneer wĳ  enthousiast zĳ n, 

mogen we dat best uitdragen! De Gemeente 

Groei Groep is heel geschikt om mensen 

iets te laten proeven van christelĳ ke 

gemeenschap en op een ontspannen 

manier met de Bĳ bel bezig zĳ n. 

Aandachtspunten voor de gespreksleider

Hier volgt een aantal belangrĳ ke aandachtspunten voor jou als 
gespreksleider. Ze zullen je helpen om de Gemeente Groei 
Groep goed te begeleiden. 

1. Datum plannen en afmelden
Gemeente Groei Groepen komen in 

principe elke 14 dagen bĳ een. De eerste 

groepsavond is meestal vlak na de 

toerustingsavond. Zoek zoveel mogelĳ k 

naar een vaste avond, waarop iedereen 

kan. Wees ook bereid om tĳ d vrĳ  te 

maken. Als deelnemers onverwachts niet 

kunnen komen, laten ze zich dan even 

afmelden bĳ  het gastgezin. Dit in 

verband met koffi e zetten en stoelen 

klaarzetten.

2. Voorbereiding
Het is belangrĳ k om de avonden samen 

te leiden met een assistent-gesprekslei-

der. Twee aan twee sta je zoveel sterker. 

Je kunt de avond samen voorbereiden 

en de vragen doornemen. Laat tot je 

doordringen waar de focus ligt. Spreek 

af wie wat doet. Bid voor je groep, laat je 

leiden door de Geest. 

3. Let op de tĳ d
Let erop dat de avonden qua tĳ d niet uit 

de hand lopen. Het beste is om 19.45 uur 

de koffi e/thee klaar te zetten en tĳ d te 

nemen voor ontmoeting en uitwisseling. 

Begin dan om 20.00 uur. Tussendoor kan 

er een korte pauze genomen worden. 

Sluit uiterlĳ k 21.45 uur het onderwerp 

af. Dan kan de deelnemer zelf bepalen of 

hĳ /zĳ  naar huis wil of nog even blĳ ft 

hangen. Er zĳ n ook groepen die overdag 

samen komen, uiteraard pas je de tĳ den 

dan aan. 

4. Het programma is een
 handreiking
Het gaat er niet om dat je alle teksten 

met elkaar besproken hebt. Het gaat 

om een goed gesprek met elkaar rondom 

de Bĳ bel. Laat het programma daaraan 

dienstbaar zĳ n en niet andersom. 

Het is goed om met elkaar te bespreken 

op welke aspecten van de programma’s 

we de nadruk willen leggen. Het 0-pro-

gramma helpt je om een goede start te 

maken.
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Bovendien is het goed als er enige 

doorloop is in deelnemers. Dit zorgt voor 

nieuwe ontdekkingen.

10. Spelregels
In het materiaal voor de deelnemers 

vind je de spelregels voor het gesprek 

in de groeigroep. Het is goed om die op 

de eerste avond samen door te nemen. 

Het kan in een later stadium iets zĳ n 

waar je naar kunt verwĳ zen als dat nodig 

is. Ook kan het goed zĳ n halverwege het 

seizoen even terug te kĳ ken: wat gaat 

goed en wat kan beter?

11. Vermenigvuldiging
Gemeente Groei Groepen hebben de 

grootste impact als ze onderdeel 

uitmaken van het beleid van een 

kerkenraad. Het gaat dan niet om één 

of twee groepen die draaien voor wie 

daar behoefte aan heeft, maar dat het 

beleid is dat de gemeente wordt ge-

bouwd met behulp van kleine groepen. 

Dit wordt ‘celgroepstructuur’ genoemd 

(zie ook de inleiding en het boek: Kleine 

groepen, grote kansen). Probeer dit op 

de agenda van de kerkenraad te krĳ gen! 

Wĳ  hebben goede trainers en predikanten 

die dit met jou samen en met jouw kerken-

raad kunnen bespreken. Nodig hen uit 

en neem contact op met het EW (mail 

kantoor@ewv.nl).

Om een groot aantal groepen te krĳ gen 

is het van belang de groep te durven 

splitsen als ze groter wordt dan 12-15 

deelnemers. Een andere mogelĳ kheid: 

Vanuit een bestaande GGG kunnen 

enkele deelnemers worden ‘uitgezegend’ 

om met elkaar een nieuwe groep te 

starten. Zo zĳ n er gemeenten met 

tientallen GGG’s. Wie durft?

Ten slotte kan er ‘metaalmoeheid’ 

optreden als groepen niet groeien en in 

dezelfde samenstelling jaren doorgaan. 

De leden van de groep gaan te lang door 

zonder nieuwe deelnemers en raken wat 

uitgepraat. Nodig nieuwe mensen uit, 

die kunnen zorgen voor nieuwe inzichten! 

Laten we visie en geloof krĳ gen en 

anderen actief gaan uitnodigen. 

 

12. Toerusting
Het is goed als er voor jullie als plaatse-

lĳ ke gastgezinnen en gespreksleiders 

toerusting is vanuit de plaatselĳ ke 

gemeente. In de meest ideale situatie 

kan de eigen predikant deze toerusting 

(eenmaal per maand) zelf verzorgen. 

Op deze manier heeft hĳ  direct contact 

met de groepen en ziet hĳ  zelf welke 

impact deze groepen hebben op de 

levens van mensen.

13. Trainingsaanbod 
Voor de toeruster of predikant is er de 

mogelĳ kheid om op regionaal niveau 

zelf toerusting en training te ontvangen. 

Hiervoor is een netwerk van toerusters 

beschikbaar vanuit het Evangelisch Werk-

verband. Ook is het mogelĳ k om bĳ  het 

opzetten van een netwerk van kleine 

kringen advies en hulp te krĳ gen van 

het EW, bĳ voorbeeld door middel van 

visieavonden, gesprekken met de 

kerkenraad enzovoorts. Bel of mail naar 

het EW voor meer informatie of voor 

het plannen een instructieavond voor 

groeigroepleiders.

Voor afnemers van het GGG-materiaal 

zĳ n modules beschikbaar via de website 

www.ewv.nl. Je kunt de volgende lessen 

aanvragen en samen doen:

Module 1  Waarnemen en 

  interpreteren

Module 2 Lichaamstaal, 

  non-verbale communicatie

Module 3 Luistergedrag

Module 4 Samenvatten

Module 5 Vragen stellen

Module 6 Concretiseren

Module 7 Meningen

Module 8 Gevoelens

Module 9 Feedback geven

Module 10 Assertief handelen

14. Bĳ bel en bundels
In het materiaal wordt de Nieuwe Bĳ bel-

vertaling (NBV) als standaardvertaling 

aangehouden in nummering van verzen, 

citaten, etc. Voor de liedsuggesties wordt 

gebruik gemaakt van de Evangelische 

Liedbundel (ELB), en de bundel Hemel-

hoog , uitgegeven door het Evangelisch 

Werkverband. Verder wordt er af en toe 

verwezen naar liederen uit het Liedboek 

van de Kerken (LvdK) Het Nieuwe 

Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en 

kerk’(NLB) en de bundel Opwekking 

(Opw). Met de komst van Hemelhoog 

is echter een schat aan liederen voor-

handen, dus wĳ  bevelen de pocketeditie 

van Hemelhoog ten zeerste aan voor 

Gemeente Groei Groepen. Deze zĳ n 

snel te bestellen via www.hemelhoog.nl, 

een prachtige website met een goede 

database en de mogelĳ kheid om ook 

losse bladmuziek te bestellen.

Voor grote afnames, omdat je bĳ voorbeeld 

voor vele Groeigroepen wilt bestellen, 

kunnen we je een aantrekkelĳ k aanbod 

doen. Neem contact op met het 

EW(kantoor@ewv.nl).
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0. Kennismakingsbĳ eenkomst

Een nieuw seizoen vol nieuwe kansen
De start van een nieuw seizoen is het beste moment om nieuwe mensen uit te 

nodigen om deel te nemen aan de Gemeente Groei Groep. Denk er dus goed over 

na hoe je dat het beste kunt doen. Dit kan bĳ voorbeeld door de uitnodigingskaarten 

te bestellen die bĳ  dit materiaal horen. Deze kaarten kun je aan de groepsleden 

geven om vrienden of kennissen mee uit te nodigen. 

Als de groep het afgelopen seizoen meer dan tien deelnemers had, is het goed om 

bĳ  de start met twee groepen te beginnen. De vraag is dan: wie van de oude groep 

wil gastvrĳ heid verlenen en wie wil richting geven aan de onderlinge gesprekken? 

Deel mensen niet ‘verplicht’ in bĳ  een bepaalde kring, maar werk vanuit de visie: 

wie kan ik benaderen uit de groep om van start te gaan met een nieuwe groep? 

En welke groepsleden willen met dat echtpaar of die persoon mee om te helpen bĳ  

de opbouw van de nieuwe kring? Omdat ook de oude kring nu kleiner is geworden 

ligt er voor iedereen de opdracht nieuwe mensen uit te nodigen deel te gaan nemen. 

Ontvangst
Het gastgezin waar de bĳ eenkomst gehouden wordt, ontvangt de mensen. De andere 

leden van de GGG zorgen voor koffi e, thee, e.d. en maken kennis met nieuwe mensen. 

Een ontspannen sfeer is heel belangrĳ k. Vermĳ d daarom vragen als: ‘Gaat u ook bĳ  

ons naar de kerk?’ We willen deze bĳ eenkomst juist de nieuwe bezoekers alle ruimte 

geven. 

Ontmoeting

We staan aan de rand van een nieuw seizoen, ook voor de Gemeente Groei 

Groepen. Sommigen van ons kennen elkaar al, anderen zĳ n nieuw. We 

beginnen met een kennismakingsspel. Laat iedereen een boek of een 

Thema van dit jaar
Je kunt iets vertellen over het thema van dit jaar. Meer daarover vind je in de 

inleiding. Met behulp van het fi lmpje en de vragen komen we al een beetje in het 

thema. Spreekt het aan? Zĳ n er vragen en uitdagingen? Je hoeft de gestelde vragen 

niet per se allemaal te beantwoorden, ze kunnen worden meegenomen het nieuwe 

seizoen in. 

 

Meedoen in de Gemeente Groei Groep
Het is goed om de visie voor de Gemeente Groei Groepen scherp te stellen op de 

kennismakingsbĳ eenkomst, daarom is deze opgenomen in het deelnemersboekje 

onder het kopje ‘Kleine groepen, grote kansen’. Wat betekent het voor ons dat we 

willen groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis? De gespreksleider kan kort 

door het hoofdstukje heen lezen en eventueel wat toelichten. Daarna is er de open 

vraag: Wat spreekt jou op dit moment het meeste aan in de visie? 

De spelregels worden eveneens op deze manier bekeken. Zorg er voor dat het geen 

wettisch verhaal wordt, maar maak duidelĳ k dat de kwaliteit van onze bĳ eenkomsten 

afhangt van onze gezamenlĳ ke inzet. Ook hier kun je afronden met een open vraag: 

Zĳ n er vragen of opmerkingen die je wilt delen over deze spelregels? 

tĳ dschrift (of site, een app) mee-

nemen om naar aanleiding daarvan 

iets over zichzelf te vertellen. 

Het is een ontspannen manier 

van kennismaking en zal zeker 

hilarische momenten opleveren. 

Begin bĳ  jezelf. 

 Lied & gebed

Als er mensen zĳ n die je niet kent is 

het van belang om ‘rustig’ van start 

te gaan. Kennen ze bĳ voorbeeld de 

liederen die je zou willen zingen? 

Er is niets vervelender dan ergens 

nieuw binnenkomen en opeens 

worden er liedjes gezongen die jĳ  

niet kent! Let hier ook op bĳ  het 

gebed. Leg uit wat je gaat doen en 

wat dat betekent, en open zeker de 

eerste keer niet met een groepsgebed. 

Dit kan erg oncomfortabel zĳ n voor 

nieuwelingen in de groep.
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Programma’s 1-4

Het koninkrĳ k is dichtbĳ , 
geloof dit goede nieuws

In de eerste vier bĳ eenkomsten maken we kennis 
met de koning van het koninkrĳ k. 

1. De koning is dood

Leve de koning! We zien tot onze verbĳ stering dat Jezus een gekruisigde 

koning is. Door zĳ n dood baant Hĳ  de weg en opent de poort van het 

Koninkrĳ k. Buiten het kruis om kan niemand het koninkrĳ k binnenkomen.

2. Verander nu je leven

Om binnen te komen in het koninkrĳ k is er ook van jouw kant een stap nodig.  

Een ingrĳ pende breuk met je oude leven. Dat heet bekering. Maar wat is 

bekering eigenlĳ k?

3. Walk with the King, talk with the King

Je hebt Jezus nodig om het koninkrĳ k binnen te komen, maar je hebt Hem 

ook voortdurend nodig ín het koninkrĳ k. Om te leven in het koninkrĳ k is een 

voortdurend contact nodig met Jezus. Hoe kun je luisteren naar de stem van 

Jezus? 

4. Do Event

De vierde bĳ eenkomst is geheel anders. 

We komen dan zelf in actie door 

middel van een ‘Do Event’.

Meer daarover vind je in de inleiding.

A c h t e r g r o n d e n

Ook is er gelegenheid om praktische afspraken te maken voor het nieuwe seizoen.

Vergeet niet om ook voor jezelf de visie en aandachtspunten te bestuderen die voor 

in dit boekje beschreven worden! 

Afronding
Je kunt afronden met een samenvatting van het besprokene en met een gebed. 

Dit was een startbĳ eenkomst, de volgende keer duiken we echt in het nieuwe 

materiaal!

Hedwig
Notitie
We komen... niet op een nieuwe regel. De tekst mag gewoon doorlopen net zoals bij de vorige opsommingen
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1. De koning is dood. 

  Leve de koning!

 Over de koning van het koninkrĳ k

 Doel

We staan stil bĳ  het kruis en ontdekken 

dat Jezus een gekruisigde koning is, 

die juist aan het kruis zĳ n koning-

schap toont en vestigt. We blĳ ven 

niet op afstand staan, maar belĳ den 

hem als onze koning. Hĳ  draagt als 

een lam de zonden van deze wereld 

en ook van mĳ . Hĳ  ontneemt de 

dood en de duivel hun macht, 

waardoor ik er anders tegenaan kĳ k: 

ze zĳ n overwonnen. Hĳ  opent voor 

ons de poorten van het koninkrĳ k, 

zodat ik mag zĳ n waar Hĳ  is: in zĳ n 

gekomen en komende koninkrĳ k.  

 

 Introductie op het thema

Het hele Oude Testament is vol van 

de komst van God als koning. Vooral 

in de psalmen en de profeten wordt 

het verlangen tastbaar: God komt als 

koning en zal dan over de hele aarde 

heersen. Dat is een heersen waarbĳ  

alle volken zich aan Hem onderwerpen 

en de vrede van God wereldwĳ d zal 

worden. 

Jezus Christus wordt als koningszoon 

(prins van David) geboren. Tĳ dens 

zĳ n werkzame leven laat Hĳ  zien hoe 

het koninkrĳ k van God eruit ziet: 

mensen worden genezen en verlost, 

komen tot rust, leren God kennen. 

Jezus brengt het koninkrĳ k van God 

dichtbĳ .

Tegelĳ kertĳ d wordt Jezus’ koning-

schap belaagd door het kwaad, de 

duivel. Demonen proberen Jezus 

tegen te houden. De duivel probeert 

Jezus te verleiden om op een andere 

manier koning te worden. Aan het 

kruis ontneemt Jezus het kwaad 

(zonden, machten, krachten) defi ni-

tief van zĳ n macht (wat voorzegd is 

door de profeten). Het kruis is 

daarmee de defi nitieve landing van 

het koninkrĳ k van God in deze 

wereld. D-day.

In gesprek met de Bĳ bel
Achtergronden bĳ  Lucas 23

Vers 26

Simon van Cyrene is een toevallige passant. Waarschĳ nlĳ k kwam hĳ  uit de stad Cyrene. 

We weten niets over deze man. Precies zoals de bĳ beltekst laat zien: een zekere. 

Vers 27- 32

De vrouwen slaan zich op de borst. Dat is een uiting van verdriet en rouwbeklag. 

Jezus ziet het en spreekt ze erop aan. Ze moeten niet om Hem huilen, maar om 

zichzelf, want er komt een dag dat het helemaal mis zal gaan met Jeruzalem (o.a. 

Lucas 21:20-24, zie ook Hosea 10:3). Jezus ziet zichzelf als het jonge hout, dat wil 

zeggen: Hĳ  is rechtvaardig en goed. Hoe zal het dan gaan met het dorre hout, dat wil 

zeggen de inwoners van Jeruzalem die schuldig zĳ n? 

Vers 33 

De schedelplaats (=Golgota) was de plaats waar mensen in Jeruzalem gekruisigd 

werden. Kruisiging was een straf die men in het Romeinse rĳ k alleen gaf aan 

niet-Romeinen, en dan in het bĳ zonder aan slaven en opstandelingen. Het was een 

gruwelĳ ke marteldood, waarbĳ  je door verstikking langzaam sterft. Vanuit het Oude 

Testament kreeg de kruisdood de betekenis van een vervloeking, want een gehangene 

is volgens Deuteronomium 21:23 door God vervloekt. Je hangt letterlĳ k tussen 

hemel en aarde. Mensen noch God willen iets met je te maken hebben. Dit alles 

maakt duidelĳ k hoe er tegen Jezus aangekeken werd: een slaaf, een opstandeling, 

een misdadiger, een vervloekte.

Het was een gangbare beloning voor soldaten de laatste bezittingen van de veroor-

deelde te krĳ gen. Om het mooie (koninklĳ k) onderkleed van Jezus niet te hoeven 

delen, verloten ze het. 
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Vers 34

Het koninklĳ ke en tegelĳ k priesterlĳ ke karakter van Jezus komt naar voren in zĳ n 

gebed om vergeving. Hĳ  hangt daar niet als machteloos mens, Hĳ  is het lam van 

God dat de zonden der wereld draagt. 

Verzen 35-41

Zoals bĳ na alle uitspraken in het lĳ densverhaal van Jezus hebben de spottende 

opmerkingen van de tegenstanders van Jezus een diepe kern van waarheid. Zo ook 

hier: deze koning wil inderdaad niet zichzelf redden, maar anderen. Hĳ  hangt daar 

om mĳ  en ieder mens te bevrĳ den uit de machten van zonde, dood en duivel. 

Jezus krĳ gt als onderdeel van de spot wĳ n aangereikt. Het is echter geen wĳ n, 

maar azĳ n. Iedereen spot met deze koning. Zie ook psalm 69:10. 

Vers 38 

Boven Hem is een opschrift aangebracht: dit is de koning van de Joden, aangebracht 

om Jezus belachelĳ k te maken. Maar het brengt ons tot de kern. Deze onmachtige 

gekruisigde is de koning van de wereld. Hĳ  is de koning van de Joden. Het laat 

zien hoe God in cirkels werkt aan deze wereld: via Israël wil Hĳ  de wereld bereiken. 

Door het koningschap van Israël wil Hĳ  de hele aarde tot zĳ n koninkrĳ k maken. 

Vers 39-43 

Ook degenen die met Jezus gekruisigd zĳ n, spreken zonder dat ze het weten de 

waarheid. Jezus redt, door zelf te sterven. Het paradĳ s en het koninkrĳ k worden hier 

synoniem gebruikt. Het laat goed zien wat Jezus’ bedoeling is: het oorspronkelĳ ke 

scheppingsplan voltooien. Verzoening tussen God en mens. Die paradĳ stoestand 

keert terug in het koninkrĳ k van God. Denk hierbĳ  niet alleen aan de hemel, maar 

ook aan de nieuwe hemel en aarde. Die kan al zichtbaar worden in ons leven, als 

Jezus koning wordt in ons leven, en wĳ  kinderen van de koning.

Als Jezus sterft scheurt het voorhangsel van de tempel. Andere evangelisten voegen 

daaraan toe dat het van boven naar beneden scheurt, om aan te geven waar het 

initiatief vandaan komt: bĳ  God. Het voorhangsel scheidde Gods troon in het 

allerheiligste (waar niemand mocht komen) van het heilige, waar priesters mochten 

komende. Door zĳ n sterven opent de koning de toegang tot het koninkrĳ k. 

Het sterven van Jezus is dus een bewuste actie van Hem. Dat laat zien dat Hĳ  de 

 
 In de praktĳ k

De vragen bĳ  ‘in de praktĳ k’ zĳ n 

gericht op de doorwerking van het 

koninkrĳ k in ons dagelĳ kse leven. 

Ze vragen door: wordt de macht van 

Gods koninkrĳ k inderdaad zichtbaar 

in ons leven en hoe kunnen we daarin 

verder groeien? 

 Gebed 

* Wees erop alert dat misschien niet 

ieder op dit moment zĳ n naam op 

het kruis wil schrĳ ven. Je kunt er ook 

naar kĳ ken. Laat ieder zĳ n eigen 

tempo aannemen.

regie houdt, het is een koninklĳ ke reddingsdaad. De centurio erkent dat deze koning 

inderdaad rechtvaardig is. 

Er waren toeschouwers en volgelingen bĳ  de kruisiging. Ze worden na elkaar genoemd. 

Zo eindigt het verhaal met de uitnodiging om Jezus te volgen en geen toeschouwer te 

blĳ ven. Maar ook die volgelingen bleven op afstand staan. Wie durft te naderen?




