Bijbelstudie - 17

Luisteren en spreken
Jakobus 1 vers 18-26
”19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens
moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te
spreken, traag ook in het kwaad worden. 20 Want de woede van
een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21
Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk
denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is
geplant en die u kan redden. 22 Vergis u niet: alleen horen is
niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 23 Want wie
de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand
die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24
hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij
eruitzag. 25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet
die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort
en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk
ten deel, juist om wat hij doet. 26 Wie meent dat hij God dient,
terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor,
en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.”

Vragen
• Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?
• Welke wijze les leert Jakobus zijn lezers in vers 19?
• Waaruit blijkt dat iemand ‘zachtmoedig’ is? (vers 21)

Wat betekent het woord ‘zachtmoedig’?
• ‘Horen’ alleen is niet genoeg. ‘Horen’ moet ook gedaan

worden! Over welk ‘horen’ heeft Jakobus het eigenlijk?
(vers 21-22)
• In vers 23-25 gebruikt Jakobus het beeld van een

spiegel. Probeer met eigen woorden deze verzen samen
te vatten.

• Wanneer is godsdienst ‘vergeefse moeite’? (vers 26)
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Worden als een kind
Matteüs 18 vers 1-10
“1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is
eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2 Hij riep
een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik
verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan
zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4 Wie
zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het
koninkrijk van de hemel. 5 En wie in mijn naam één zo’n kind bij
zich opneemt, neemt mij op. 6 Wie een van de geringen die in
mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met
een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de
diepte verdrinken. 7 Wee de wereld met haar valstrikken. Het is
onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee
de mens die de valstrik zet! 8 En als je hand of je voet je op de
verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je
kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het
bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend
vuur geworpen worden. 9 Brengt je oog je op de verkeerde weg,
ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het
leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van
de Gehenna geworpen worden. 10 Waak ervoor ook maar een
van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen
in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn
hemelse Vader.”

Vragen
• Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?
• Waarom moet je als ‘een kind’ worden? (vers 3)
• Hoe kun je ‘een kind’ worden? (vers 3 en 4)
• Welke ‘valstrikken’ zet de wereld voor Gods kinderen?

(vers 7-9)
• Waarom zijn Jezus’ woorden in vers 8 en 9 zo radicaal?
• Wat is de betekenis van vers 10?
• Welke plaats nemen kinderen in in onze gemeente?
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Discussiepunten
2 Timoteüs 2 vers 14-19
“14 Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan
van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen
enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten
onder gaan. 15 Span je in om voor God te staan als iemand die
betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen
en verkondig regelrecht de waarheid. 16 Luister niet naar zinloos
en leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg. 17
Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel. Ook
Hymeneüs en Filetus 18 zijn van de waarheid afgedwaald door te
beweren dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Daarmee
ondermijnen ze het geloof van anderen. 19 Maar het fundament
dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het
opschrift: ‘De Heer weet wie hem toebehoren’ en ‘Laat ieder die
de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan’.”

Vragen
• Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?
• Paulus gebruikt in vers 14-17 nogal wat ‘zware’ woorden

en uitdrukkingen: redetwisten, ten onder gaan, zinloos
en leeg gezwets, voortwoekeren als een gezwel. Wat is
hier aan hand?

• Waarom heeft redetwisten geen enkel nut? (vers 14)

Welke ‘discussiepunten’ zijn er in onze gemeente?
Hoe ga je daar zelf mee om?
• In 1 Timoteüs 1 vers 20 werd Hymeneüs (vers 18) ook

al genoemd. Paulus schrijft daar:

“Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft
hun geloof schipbreuk geleden. Onder hen bevinden zich
Hymeneüs en Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om
hun te leren dat ze God niet moeten lasteren.”

a. Hoe kan je geloof schipbreuk lijden?
b. Waarom zou Paulus hen aan Satan overleveren?
• Welk

‘fundament’ heeft God onder zijn gemeente
gelegd? (vers 19) Welke bemoediging gaat hiervan uit?
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Eenheid in de gemeente
Efeziërs 2 vers 11-22
“11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst
heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die
door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds
niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het
burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de
verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde
in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u,
die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door
zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de
twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap
ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en
voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in
zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en
verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door
in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij
verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij
waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang
tot de Vader. 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten
meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van
God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit
hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel
die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen
opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn
Geest.”

Vragen
• Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?
• Waar herinnert Paulus zijn lezers aan? (vers 11 en 12)
• Welke ‘muur’ heeft Christus afgebroken? (vers 14)
• Christenen en Joden zijn bouwstenen in de tempel van

God. Hoe ziet dat gebouw er volgens Paulus uit? (vers
20-22) Hoe draag je zelf daaraan een ‘steentje’ bij?
• In de gemeente woont de Geest. Hoe merk je dat?
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