Het volgen van Jezus
Wat mag het kosten?
Jaarthema: Leven uit de bron
Bijbelgedeelte: Lukas 14: 25-35 en Johannes 17:6-23

Groeigroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2008/2009, nr. 4

Inleiding
In het kader van het jaarthema “leven uit de bron” besteden we deze maand aandacht aan het
persoonlijk geestelijk leven. In deze vier weken willen we als gemeente nadenken over wat er gebeurt
als we drinken uit de bron. Uit de bron drinken heeft tot gevolg dat je voor Jezus gaat leven. Of is dit
niet vanzelfsprekend? En hoeveel mag dat kosten?

Ontmoeting met elkaar


Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? Als jij moest vluchten en je kon maar drie dingen
meenemen. Wat zou je meenemen?

Gebed
Achtergrond
In het Koninkrijk van God gelden andere regels dan in aardse koninkrijken. Binnengaan in dat
koninkrijk vraagt daarom om een veranderingsproces. In Lukas 14 staat beschreven hoe Jezus in Zijn
tafelgesprekken de wetgeleerden en Farizeeën erop wees, dat het volgen van Hem een voorwaarde is
voor het binnengaan in het Koninkrijk van God. Zij die zich verontschuldigen omdat ze andere
bezigheden hebben zullen de maaltijd van God mislopen. De gasten van Koning Jezus zijn de
hulpbehoevenden.
In het gedeelte vanaf vers 25 bespreekt Jezus deze dingen met de menigte die met Hem meetrekt. Het
volgen van Jezus houdt in dat je een discipel, een leerling wilt zijn. Jezus geeft twee voorbeelden van
een gedegen aanpak om het discipelschap te overwegen. Bij de berekening van de architect moeten de
bouwers zich aanpassen en de strategie van de veldheer is bepalend voor de soldaten. Zo bepaalt
Koning Jezus wie Zijn volgelingen zijn. Wie een volgeling van Hem wil zijn moet aanvaarden, dat dit
lijden en de dood met zich kan meebrengen. Zo iemand moet bereid zijn te verdragen, dat hij om Jezus
door anderen wordt geminacht of wordt belasterd. Wie Jezus niet op de manier die Hij zegt wil
volgen, wordt vergeleken met onbruikbaar zout. Zout is iets goed. Zout weert bederf, geeft smaak,
ontdooit en maakt dorstig. Zout dat zijn kracht verliest vraagt om weggegooid te worden.
Het discipelschap is niet gemakkelijk. Jezus bidt voor zijn discipelen vlak voordat Hij gevangen
genomen wordt.. Hij spreekt over discipelen als over mensen die niet bij de wereld horen, door de
wereld gehaat worden. Gods Woord (=Jezus) is de waarheid waardoor de discipelen apart gezet zijn.

Bezinning vanuit de bijbel

Lezen Lukas 14: 25-35
1. Wat is het verschil tussen “met Jezus meetrekken “ vers 25 en “Jezus volgen” vers 26? Bij welke
groep hoor jij?
2. Je zou kunnen zeggen dat Jezus antireclame maakt voor het lid worden van Zijn beweging. Bezint
eer gij begint. Waarom zou hij dat doen?
3. Wie kunnen volgens dit gedeelte Jezus discipel niet zijn?
4. Wat zijn volgens vers 27 en 33 de kosten als je Jezus wilt volgen? Wat houdt dit in?

Lezen Johannes 17 : 6-23
5. Welk toekomstbeeld voor een discipel wordt hier geschilderd? Is dit herkenbaar?
6. Wat is Jezus verlangen in vers 11 en 23, en waarom?
7. Kun je dit omkeren: De wereld begrijpt niet dat God Jezus gezonden heeft en dat God hen
liefheeft omdat de volgelingen van Jezus niet één zijn?
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Toepassing/verdieping
8. In Lukas 14 gaat het over de kosten van het discipelschap. Aan welke dingen zou je dan denken in
je eigen leven?
9. Het lijkt radicaal om alles op te geven en Christus te volgen, zoals de jongeman uit Luk 18:22
krijgt opgedragen. De middeleeuwer Franciscus van Assisi bracht het letterlijk in praktijk. Hij
leidde een leven van vrijwillige armoede en dienstbaarheid aan God en de naaste. Hoe beoordeel
je dit? Te radicaal of…?
10. Twee uitspraken; welke van deze twee herken je in de praktijk?
1. Zoals een beetje zout alle aardappels in de pan smaak geeft zo is het leven van iemand
die christen is van invloed op zijn/haar omgeving.
2. Ik zie geen verschil tussen christelijk en niet christelijk gedrag in de normale dingen die
waar wij mensen ons het grootste deel van de tijd mee bezig houden
11. In zijn boek “Navolging” schrijft Bonhoeffer over het verschil tussen goedkope genade en
kostbare genade. Met goedkope genade bedoelt hij, genade zonder navolging. Hij noemt deze leer
“de doodsvijand van de kerk”. Wat zou hij bedoelen?
12. Over het algemeen wordt iemand als een goed gemeentelid beschouwd wanneer hij aan drie
voorwaarden voldoet: 1) hij moet de kerkdiensten bezoeken, 2) zijn kerkelijke bijdrage betalen en
3) een onbesproken leven leiden. Wat is het verschil tussen een goed lid van de gemeente en een
goede discipel van Jezus?
13. In het boek “Een kerk die prikkelt” wordt een situatie beschreven van een man die per ongeluk in
plaats van bij zijn Bijbelstudiegroep in een bijeenkomst van de anonieme alcoholisten belandt.
Deze bijeenkomst had grote indruk op hem gemaakt. Wat hem trof was de grote mate van
eerlijkheid, van toegeven van falen, vieren van succes en onderlinge bemoediging in een
gezamenlijke worsteling die hij zelden in zijn Bijbelstudiegroep had meegemaakt. De mensen die
bij de AA bijeenkomst aanwezig waren, kwamen daar omdat wanhopig waren en wilden
veranderen. Zij hadden hulp nodig en de groep hielp hen langzaam tot verandering te komen. De
man betrapte zichzelf er op dat hij wenste dat zijn bijbelstudiegroep en de kerk hierop zouden gaan
lijken. Hij ontdekte dat de kerk bedoelt was als een veranderende gemeenschap. De AA biedt
bevrijding van alcoholverslaving, maar hoe helpt de kerk, de bijbelstudiegroep om veranderde
mensen te worden?
14. In Joh. 17 bidt Jezus om eenheid onder Zijn discipelen. Bespreek de stelling: Gebrek aan eenheid
onder christenen is een teken van een gemis aan gemeenschap met God.
15. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij, zegt Jezus. Hoe zie je deze uitspraak:
(a) Je gelooft ècht dat Jezus de enige weg tot behoud is. Waarom zit je dan nog zo rustig in de
kerk? Kan het je dan niet schelen, dat er zoveel miljarden mensen verloren gaan?
(b) Je gelooft eigenlijk dat alle wegen naar God leiden. Kun je dan nog wel warm lopen voor je
eigen geloof?

Lied
U de Heer - Als Emannuel
aller Here - God zal met ons zijn
U mijn God - Als het Lam van God
Wil ik eren (2x) Zo volmaakt en rein
U die leven geeft
Mij bevreiding bracht
En voor eeuwig leeft
U hebt alle macht
U de Alfa, Omega
Eens zal ik U zien
U mijn Meester,
Messias, Verlosser
en Vriend

(Man) (Vrouw)
U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag
Ik wil volgen - Ik wil volgen
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren
Van U houden - Van U houden
Iedere dag - Iedere dag
(Refrein)
(man) (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen - en de hoogste Heer
In aanbiding - U de machtige
mij buigen - Kwam op aarde neer

(man + vrouw)
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor
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