LES 1

OPDRACHT:
Lees de drie tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen.
Luk 19:1-10
Joh 4:7-30,39-42
Luk 7:36-49

Wat is bekering? Hoe komen mensen tot geloof?
Lees de drie verhalen en schrijf op over welke mensen het verhaal iets
vertelt.
Vertel iets over de personen. Wat weet je van hun leven?
Wordt er iets gezegd over hun hart?

Wat is de reactie van Jezus op de mensen uit de verhalen?
Is hij veroordelend of juist niet?
Hoe spreekt hij over de zonde van de mensen die hij ontmoet?
Kiest Jezus voor de mensen, of kiezen de mensen zelf voor Jezus?

Welke beslissingen nemen deze mensen?
Waarom nemen ze die beslissing denk je?

Wat is het gevolg van de beslissingen die mensen nemen voor de
anderen om hen heen,
bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, klanten?

Wat denk jij dat bekering is, als je deze verhalen leest?
Lees het verhaal van de zaaier, Matt 13:1-8,18-23 en pas het op je
eigen hart toe.
Stel jezelf vier vragen:
1. Vind ik in deze tekst een woord van God voor mij persoonlijk?
2. Staat er een belofte van de Vader in voor mijn leven?
3. Vraagt Jezus iets aan mij om toe te passen?
4. Neem een besluit om er iets mee te doen en vraag Jezus je hierbij
te helpen.
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DEEL 5

Bekering en geloof

DISCIPLE

VERDIEPING
Wat wordt er met bekering bedoeld?
Mark 1:15
Het eerste wat Jezus verbindt aan de komst van
het koninkrijk is dat de mensen tot inkeer moeten komen en geloof gaan hechten aan het goede
nieuws.
Een ander woord voor inkeer is bekering. Jezus
geeft heel duidelijk een richting aan voor de volgelingen. Hij zegt dat je een andere focus in je leven
moet krijgen als je een discipel wilt worden: een
focus op God en zijn koninkrijk. Het woord dat de
bijbel gebruikt is metanoia. Het betekent: tot andere
gedachten komen, d.w.z. berouw hebben van oude
gedachten en je richten op nieuwe gedachten. Dat
wil zeggen dat je gaat denken zoals God denkt.
beter inzicht verkrijgen, een verandering van je hart
en een afkeer hebben van de zonden die je vroeger
deed.
Als je je bekeert van je oude gedachten en gaat
denken zoals God denkt, is het gevolg dat je ook
steeds meer gaat leven zoals God dat bedoeld
heeft: leven in zijn koninkrijk.

Wat is de houding van Jezus als hij iemand
die het helemaal verkeerd doet ontmoet?
Luk 19:1-10
wat is de reactie van Zacheüs als hij hoort dat
Jezus voorbij komt?
wat is de reactie van Jezus als hij Zacheüs
ontdekt in de boom?
wat vinden de mensen van Zacheüs?
wat is de reactie van Zacheüs op het bezoek van
Jezus?
wat zei Jezus tegen Zacheüs?
In dit verhaal lezen we hoe Jezus kijkt naar mensen
die verloren zijn. Met ‘verloren zijn’ bedoelt Jezus
dat ze hun bestemming in het leven missen. De
bestemming om samen met God te leven tot in
eeuwigheid.
Als Jezus zegt dat er redding is gekomen, betekent
dat: iemand die lijdt behouden (van de ondergang)
d.w.z. iemand die aan een ziekte lijdt gezond maken, genezen en/of iemand die in gevaar is beschermen, redden.
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Zacheüs wordt door de aanwezigheid en door de
woorden van Jezus op andere gedachten gebracht.
Hij geloofde de woorden van Jezus en aanvaardde
die woorden in zijn hart.
We zien in dit verhaal dat mensen oordelen, maar Jezus kwam juist met genade. Hierdoor werden de gedachten van Zacheüs veranderd evenals zijn houding.
Eerst wilde hij ten koste van anderen zich verrijken, na
het bezoek gaf hij juist terug wat niet van hem was.

Wat brengt tot inkeer?
Rom 2:4

Wat is bekering niet?
 Een doel op zichzelf (het hoort bij een proces
van verandering)
 Een speciaal gevoel
 Een ruilhandel met God: als ik me bekeer, dan
moet u mij dit en dat geven...
 Een verdienste (je krijgt genade van God, die je
niet kunt verdienen)
 Passief (er wordt van jou een actie verwacht)
Bekering is een handeling van mijn wil, om mij van
elke zonde in mijn leven af te wenden, omdat het
mijn Vader pijn doet. We zien dat in de verhalen
mensen zich bekeren, omdat ze de goedheid van
God zien en hun oude gedachten willen inwisselen
voor andere. Ze zien het koninkrijk, wat beter is dan
hun oude leven.
Bekering komt voort uit liefde voor God en je naasten. Je motivatie is om je relatie met God en anderen te herstellen. Als je leeft vanuit de wet, wil je
zonde goedmaken omdat het moet. Je motivatie is
dan angst voor straf en de slechte gevolgen.

Waar bekeren we ons van?
1 Joh 2:15-17
Matt 5:27-29
Gal 5:17

BEROUW
Jezus stuurde de Heilige Geest naar ons, om ons in
staat te stellen met God de Vader te wandelen. Er
is een groot verschil wanneer we spijt hebben als
de wet wordt voorgehouden of als de Heilige Geest
ons de weg wijst naar de volle waarheid.
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Leven uit de wet > schuldgevoelens Leven met de Heilige Geest > goddelijk berouw
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DAGELIJKS KIEZEN
Rom 7:16-25
Paulus vertelt ons heel duidelijk dat ik vaak wel
goed wil leven, maar dat de zonde in mij sterker is.
Hierdoor komt het dat ik niet altijd de juiste keuzes
maak.
Rom 8:1-5
Gelukkig komt er leven als wij ons richten op Christus in ons die de zonde heeft overwonnen. Het is
dan ook nodig om ons iedere dag te richten op de
Geest die nu in ons woont. Als we ons daardoor
laten leiden, blijft dat nieuwe leven en die vrede!

OPDRACHT:
Vraag de Heilige Geest wat hij je wil laten zien na
het bestuderen van deze les. Zijn er bepaalde gedachten die in je opkomen?
Neem de tijd om op te schrijven welke gedachten
je krijgt die niet bij het koninkrijk van God horen.
Denk aan de verlangens van het vlees, je oude natuur. Maak ook een lijstje welke gedachten je krijgt
die wel bij het koninkrijk van God horen. Vraag de
Heilige Geest je daarbij te helpen. Dus bekeren is
je denken veranderen van wat niet bij het koninkrijk hoort en je dan gaan richten op wat de Heilige
Geest je heeft laten zien.
Bespreek met je mentor het eerste deel van de les
en de vragen over de drie verhalen. Kijk ook samen
wat je over het verhaal van de zaaier hebt opgeschreven en wat je besluit ermee te doen.
Bestudeer tijdens het lezen van Handelingen hoe
mensen tot geloof komen, wat ze doen met de
woorden van de predikers en welke rol bekering
speelt in de verhalen.

© www.sama-centrum.nl | Deel 5 - Disciple | pag. 184

