
Volg Mij

Zie voor meer materialen 
www.volgmij.net 

http://www.volgmij.nl/


 2. 

Volg Mij – 40 dagen boekje 

Inhoudsopgave 

Inleiding 3 

Overdenkingen 4 

4 

8 

11 

Week 1: Jezus volgen 

Week 2: Evangelisatie = relatie 

Week 4: Schakelen in gesprekken 

Week 5: Probeer de ander niet te bekeren! 14 

Notities 17 



 3. 

Volg Mij – 40 dagen boekje 

Inleiding 

Beste broer of zus in Christus, 

Voor je ligt een boekje voor de 40 dagen voor Pasen, 
met het thema ‘Volg Mij’.  

Tijdens deze 40 dagen willen we graag samen als gemeente onze 
aandacht richten op ‘missionair zijn’. Dit begint met het kennen en 
volgen van Jezus en krijgt vorm als getuige van Hem op de plek waar 
jij leeft. Een bekend thema, maar nog altijd een uitdaging om mee 
aan de slag te gaan. 

De eerste woorden van Jezus tot zijn discipelen waren: ‘Kom, volg 
Mij! Ik zal jullie vissers van mensen maken’ - Marcus 1: 16-20. En de 
laatste woorden van Jezus tot zijn discipelen waren:’Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren 
dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb’ – 
Mattheüs 28: 19-20. Alle woorden er tussen gingen over hoe je 
Jezus kan volgen en wat dat betekent. 

Tijdens de 40-dagentijd willen we graag samen als gemeente ons bezinnen op dit thema en elkaar 
aansporen Jezus te volgen en van Hem te getuigen.  
De inhoud van dit boekje is opgesteld uit materiaal uit het boek VOLG MIJ. 

Meer materiaal kun je vinden op www.volgmij.net of volgmij.kerkwerk.nl 

Hartelijke groet 
Peter Wierenga 

Met dank aan kerken in Zwolle en Hilversum die dit boekje hebben gebruikt en verbeterd! 
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Overdenkingen 

Week 1: Jezus volgen 

Zondag - Marcus 1: 16-20 
De eerste discipelen die Jezus riep, lieten alles achter en volgden Jezus. Hun leven veranderde 
drastisch. Maar er waren er ook die het niet zagen zitten. Zoals die jongeman: “verkoop je bezit en 
volg Mij”, zei Jezus. Maar dat was hem teveel gevraagd. 
Hoe zou jij reageren? 
De vraag is niet of wij een leuke gemeente zijn, ook niet of wij ons een beetje aan de regels houden. 
De vraag is: Zijn we discipelen van Jezus, heeft zijn roepstem ons leven veranderd en volgen we 
Hem? De vraag is ook: hoe kunnen wij daarin groeien? 
Een visser van mensen zijn en worden. Daar draait het in dit project om. Waarom? Omdat veel 
Nederlanders niet geloven in (een) God. Of heel anders dan wij, christenen, normaal vinden. En wij 
zelf hebben vaak ook mensen om ons heen die God niet (meer) kennen. Vrienden, buren, collega’s 
en steeds vaker ook familie. En God wil deze mensen graag vangen! Zijn wij de vissers die deze 
mensen namens Hem mogen vangen? Of zijn we misschien het aas dat God mensen voorhoudt om 
ze aan zijn hengel te slaan?  
Discipelschap is een proces. Het volgen van Jezus begint met ‘in beweging komen’ achter Jezus aan. 
Vervolgens in er nog een hele weg af te leggen. Wie tot geloof komt leert om zich aan alles te houden 
wat Jezus gezegd heeft. Dit proces is pas afgerond als Jezus terugkomt en we aan Hem gelijk zullen 
zijn. 
Wees niet ontmoedigd als het tegenvalt in je leven, maar vraag de Here door Zijn Geest je steeds 
meer te veranderen. 

- Laat je denken en je doen steeds meer bepalen door Jezus.

- Vecht tegen de zonde, en alles wat niet past bij Jezus en zijn Koninkrijk.

- Gods Geest werkt door het Woord: wees daar intensief mee bezig.

- God gebruikt ook onze situatie, en zelfs het lijden, om ons karakter te vormen.

- Wie de verleiding van de zonde weerstaat, groeit daardoor in geloof.

- De Here werkt ook door de gelovigen om je heen. Niet voor niets heeft Jezus nooit losse
discipelen, maar altijd een kring, een gemeenschap van discipelen.

Maandag - 1 Petrus 2: 9 en Filippenzen 2: 1-18 
Jezus draagt het ons op om er op uit te gaan. Dus is dit niet ‘het werk van de leden van een 
commissie’. En is het niet de specialisatie van een kerkelijke professional. Het draait God om de 
wereld en dat gaat via christenen. Jezus wil werken via zijn leerlingen, via mensen als jij en ik. 
Zo zijn mijn volgelingen smakelijk als zout, zegt Jezus. 
Door aan Christus verbonden te zijn leef je en spreek je zo dat Gods grote daden worden verkondigd 
(1 Petrus 2:9). Het smaakt in elke hap en laat je iets zien van Gods licht in je hele netwerk. 
Wat is het vreemd dat veel christenen het spannend vinden Christus na te volgen door van hem te 
getuigen. Christen zijn vinden we een gave (van God), maar evangelisatie is voor de meesten van ons 
een opgave.    
‘’Soms lijken we meer Gods undercover werkers dan zijn ambassadeurs’’ 
Maar ik ben niet alleen: mijn Meester ging me voor. Mijn Heer gaat met me mee. Mijn God leeft in 
me. Ik hoef het niet als eerste te doen en ik doe het niet alleen. Zijn kracht mag zichtbaar worden in 
mijn zwakheid. Zijn zekerheid in mijn twijfel. Zijn doel in mijn vaak richtingzoekende leven.  

Volg Jezus, dan kom je nooit op een plek of in een situatie waar Hij niet voor je geweest is! 
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Dinsdag - 2 Korintiërs 2:3 
Wanneer je ervaart in je relatie met God dat Zijn Hart klopt voor jou, dan heeft dat ook gevolgen 
voor je eigen hartritme! Hoe houd jij nu van de mensen om je heen? 
Het gaat deze week over het volgen van Jezus, dat betekent een andere houding leren. Je wilt echter 
pas leren en je wilt pas veranderen als je verschil ziet en ervaart tussen hoe je bent en hoe je zou 
willen zijn of kunnen. Als je pijn en verlangen voelt, omdat je bijvoorbeeld iemand in je vriendenkring 
kent die niet gelooft, wordt je aangezet tot actie! 

Opdracht: Kijk eens naar het volgende schema en bedenk voor jezelf waar jij staat! 

1. Geen pijn en geen verlangen 2. Pijn, verlangen?
3. Veel verlangen en veel
pijn

Ik heb nergens last van: 
onverschillig 

Ja maar…? Er is sprake van 
onrust. 
Je ziet: escapes. 
Je voelt: schuldgevoel 

Ik wil graag en ik ben 
benieuwd. 
Er is sprake van inspanning 

Als je nu merkt dat je geen pijn en verlangen voelt door het ongeloof van andere mensen, wat is er 
dan aan de hand? Ken je Gods liefde dan te weinig? 
Ga dan op zoek naar je Gods verlangen en naar dat van jezelf en naar de pijn, de pijn en het 
verlangen die God motiveerde om mens te worden om jou te redden. En die het prachtig zou vinden 
als jij Hem ook in die pijn en dat verlangen zou kunnen en willen volgen: Hart hebben voor mensen 
die God niet kennen en jezelf willen laten inschakelen als Gods handen en Zijn stem. Christus 
voorstellen aan je omgeving. Dat is evangelisatie.  
“Je gaat niet op pad met het goede nieuws: je bent het goede nieuws!” 

Woensdag - Johannes 21: 1-14 
Petrus en zijn collega’s hebben de hele nacht gevist. Vissen was hun beroep, ze deden dit al jaren zo. 
Toch hadden ze geen succes gehad deze nacht. Hoe frustrerend is dat… 
Dan zegt een onbekende man aan de oever dat ze hun net over de andere boeg moeten gooien. En 
dat doen ze direct! Ze hadden ook kunnen besluiten niet te luisteren en naar huis te gaan, maar ze 
gaan in op deze suggestie of uitdaging. En het resultaat is fantastisch! 
Op je werk, in je buurt of school kom je vaak elke dag een vaste groep mensen tegen. Je vaart in je 
bootje tussen al deze mensen door, maar ken je het meer en haar bewoners eigenlijk wel? Weet je 
welke koers je moet varen om vangst te hebben? 
Zolang je gewoon blijft doen wat je al deed, dan zou het kunnen dat je niks vangt, maar als je naar 
Zijn signalen luistert, dan kan Hij je ook gebruiken! 
Als je vandaag dus kijkt naar je eigen omgeving, sta dan open voor Gods richtingaanwijzers en durf 
het over een andere boeg te gooien als Hij dat aangeeft. 

Donderdag - Marcus 8: 34-38 
Hoe kan ik de ander bereiken met het evangelie? 
Als je op deze vraag wilt bezinnen, kan het geen kwaad om lang stil te staan bij deze verzen: 
Marcus 8: 34-38. Verzen die staan na de alinea’s over de spijziging, na het gesprek met zijn 
discipelen. 

- Jezus vraagt het uiterste van je. Maar niet voordat Hij je eerst overvloedig, alles, heeft
gegeven.

- Jezus vraagt alles van je. Maar achter je, op het veld, staan de manden nog vol met voedsel
dat over was.
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- Jezus vraagt totale overgave. Maar ook dat heeft Hij je voorgedaan.
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Vrijdag - 1 Korintiërs 12 
Hart hebben voor mensen die God niet kennen en jezelf willen (laten) inschakelen als Gods handen 
en Zijn stem. Christus voorstellen aan je omgeving. Dat is evangelisatie. En evangelisatie doe je op 
een manier die bij jou past. De ene manier is niet meer of beter dan de andere. 
Dat kan op verschillende manieren: 

- Je kunt je leven heilig en radicaal inrichten als volgeling van Jezus: zo laat je aan je omgeving
zien dat Hij belangrijk voor je is.

- Je kunt getuigen van de hoop die in je is: zachtmoedig, met humor en prikkelend. Als mensen
je vragen stellen kan je reageren op een manier die God zelf suggereert (daarin kan je jezelf
oefenen).

- Je kunt beschikbaar willen zijn voor God en voor anderen: door gastvrij te zijn, mensen zijn
ook welkom om bijvoorbeeld bij je te komen eten wanneer het jou niet uitkomt!

- Je kunt actief aan de slag gaan op je eigen manier. Bijvoorbeeld collecte lopen, werk te doen
binnen een commissie.

Vraag om over na te denken: 
Wat past bij jou? In welke manier kun jij je het meeste terugvinden of is er bij jou sprake van een heel 
andere aanpak? 

Zaterdag - Johannes 15: 1-16 
Vaak denken mensen dat ze van alles moeten kunnen, zonder het te hebben geleerd en geoefend. 
Gelukkig is evangelisatie en getuigen net als autorijden of snowboarden en breien. Je moet het 
oefenen. En God heeft er rekening mee gehouden dat het bij ons niet vanzelf gaat. Daarom doet God 
het volgende: 

- Hij geeft je de Geest van getuigenis
- Hij geeft je eigen gaven
- Hij wil je willen en kunnen veranderen volgens Zijn plan
- Hij plaatst je in een omgeving waar je op je eigen manier en op je eigen plek aan de slag kan

gaan
De vraag is dus: Ben je beschikbaar en ben je bereid te leren en te oefenen? En ben je bereid om van 
die escapes af te komen? Bid samen of God deze escapes van ons af wil nemen en ons bereid wil 
maken aan de slag te gaan op onze eigen plek! 
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Week 2: Evangelisatie = relatie

Zondag - Johannes 3: 16-21 
Domino D-day is een tv-fenomeen geworden. Meer dan twee miljoen mensen kijken naar grote 
velden met stenen… gekleurde velden… witte velden… en ze moeten allemaal om… 
God ziet Zijn aarde als die grote zaal van Domino D-day. Hij ziet grote velden vol steentjes. De eerste 
keer dat Hij stenen maakte was het goed. Zeer goed. Maar veel stenen zijn ondertussen veel van hun 
kleur en hun glans verloren. En de meeste stenen staan trots rechtop en willen niet buigen. Ze willen 
niet vallen voor hun maker en bouwer. 
God stelde zichzelf een ‘challenge’: Hoe krijg ik al die stenen om? Want daar zijn ze voor gemaakt! Hij 
heeft er twee oplossingen voor bedacht. 

- De eerste oplossing is in het verleden al uitgevoerd. God werd zelf een steentje tussen al die
andere. Een vreemde oplossing en een megaprestatie. Hij legt Zijn grootse en hemelse kleur
en glans af. Hij komt heel dichtbij. God wil dat we voor hem vallen dus komt Hij dichtbij. Het
is incarnatie, vleeswording. God die een dominosteen wordt. Jezus zegt dat elk mens moet
leren buigen, leren vallen. En aan het einde van Zijn leven doet de Zoon van God en mensen
het eens en vooral in opperste gehoorzaamheid en als inspirerend voorbeeld: Hij valt voor
ons. Dat is de goddelijke manier om mensen te redden. Zijn methode is dichtbij komen, Zijn
oplossing en voorbeeld is vallen. Zijn doel is dat de hele wereld plat gaat!

- Gods tweede oplossing kan vorm krijgen omdat de eerste steen om is. Via het wonder van de
Geest zie je de liefdevolle methode van God. Hij wordt een stukje in ons en maakt zo op heel
veel plekken deel uit van die grote velden met steentjes die de wereld tegenwoordig
bedekken. Hij is de eerste steen geweest. De steen die beweging van de andere weer
mogelijk maakte. En dat is precies de opdracht van Jezus: Ga er op uit, kom dichter bij
mensen, dan kun je ze dichter bij mij brengen. Gods methode is dat jij en ik dichtbij mensen
komen….. 

Maandag - Johannes 17: 24-26 
We gaan nog even verder op het voorbeeld van gisteren.  
Want in de praktijk van elke dag zegt Jezus: laat zien en horen dat je door en voor Mij bent gevallen. 
Ik ben daarin jouw voorbeeld geweest. Wees jij nu voorbeeld voor anderen. Laat je zien en horen als 
Mijn eigendom. En doe dat dicht bij andere mensen… Ik zal zorgen dat er mensen door de knieën 
gaan en voor mij vallen. En die zullen weer anderen uit hun evenwicht brengen. Dat is Gods ‘builders 
challenge’ aan christenen: maak anderen tot volgeling van Mijn Zoon. 
God had duidelijke plannen met Petrus en de andere discipelen. En ook met jou.  
Opdracht: 
Denk er deze week eens over na. Ben je door (en/of voor) Jezus gevallen? Is God deel van jouw 
persoon geworden? Heeft Hij plannen voor je? 
Bij welke mensen komt God, in en via jou, dicht bij? En wat zal er gaan gebeuren? 
Wat zou het prachtig zijn als er meer mensen wankelen… wiebelen… onzeker op hun voetstuk staan, 
gaan twijfelen aan hun recht op zelfbeschikking, zien hoe jij bent gevallen… En zelf ook omgaan!  

Dinsdag - 1 Petrus 3: 8-11, 15 
Het geloof kun je niet weggeven als een cadeau. Het is niet iets wat je iemand kunt geven, hoe graag 
je het ook zou willen. En toch… toch is dat niet helemaal waar! 
Er zijn in de afgelopen jaren heel wat nieuwe gelovigen die vertelden waarom ze zijn gaan geloven. 
Hun antwoorden zijn natuurlijk allemaal persoonlijk en dus verschillend. En toch zie je ook punten in 
deze verhalen die steeds weer opduiken. Daar kan je van kan leren hoe tot geloof komen werkt. 

- God is aan het werk! Door alles heen. Vaak indirect en soms rechtstreeks.
- Mensen zijn belangrijk: vriend, vriendin, ouders…
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- De kerk is belangrijk. Een plek waar mensen je echt zien zitten. En een dominee die je verder
kan uitleggen over de bijbel. Veel mensen komen pas tot geloof als ze al deel uitmaken van
een groep die hen accepteert. Je hebt een plek nodig waar je je vragen mag stellen en in alle
eigenheid - en soms afwijkendheid en zondige levensstijl - er mag zijn zoals je bent.

- Geloof groeit in en door de tijd heen, dit kan jaren duren…

Woensdag - Galaten 5: 13-26 
Elk mens heeft zijn eigen route met en naar God. Hier spelen ontmoetingen en gesprekken, speciale 
gebeurtenissen, verlangen naar acceptatie en geluk, naar rust en zingeving, maar ook boeken en 
films een rol. Ook kan het huwelijk, of het sterven van iemand die je lief is, of iets heel anders, grote 
impact hebben. In zo’n traject speelt God, vaak onzichtbaar, telkens opnieuw een rol. Zoals Frederick 
Boechner schreef: je ziet de regisseur zelden op het toneel van het leven, alleen af en toe, als je goed 
kijkt en het wilt zien. Maar die regisseur is ondertussen in alles aanwezig! 
God werkt door zijn Geest in jou: liefde, gastvrijheid, vergevingsgezindheid, geduld etc. 

Donderdag - Efeziërs 6: 18-20 
Om beter in beeld te krijgen wie in je eigen directe netwerk zitten willen wij je uitdagen om het 
relatienetwerk in te vullen. Schrijf in de vakken de namen van ‘mensen’ waar je gemiddeld minstens 
een half uur (evt. in meerdere momenten) per week mee door brengt, praat, chat of e-mailt, 
telefoneert of aan denkt. De mensen in de vakken vormen je netwerk. 

   Collega’s    Anderen 

   Familie    Vrienden 

Doe het volgende: 
Zet een * bij iedereen die geen christen is. 
Aan deze mensen kun je Christus voorstellen! 

Vrijdag - Spreuken 11: 30 en 2 Timoteüs 4: 1-5 
Zo’n 75% van de Nederlanders is geen christen (meer). En zo’n 80% gaat niet of zelden naar een kerk. 
Als iemand (weer) tot geloof komt is dat: 

- Omdat God rechtstreeks ingrijpt (en dat gebeurt op wonderlijke manieren).
- Omdat ze te maken krijgen met christenen die vriendschappen met ze aan gaan (daar ging

een eerder gedeelte over).
- Omdat ze verlangen naar iets wat ze vroeger meemaakten in de kerk of op school.
- Omdat ze door christenen worden opgezocht in hun eigen wereld.
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Kustvissen: 
Dit zijn vaak mensen met een christelijke achtergrond. Mensen die het bestaan van een God niet 
afwijzen als onzin of ouderwets of dwaas. Mensen die geen hekel aan de kerk hebben gekregen in 
het verleden. Vaak mensen uit de middenklasse, met een huisje, boompje beestje levensstijl. Je hebt 
er zo contact mee. 
Het zijn mensen die prima passen in jouw netwerk en het netwerk van een kerkelijke gemeenschap. 
Als je ze wilt vangen zijn de lijntjes kort. En om ze te vangen hoef je zelf geen natte voeten te maken. 

Diepzeevissen: 
Dit zijn mensen buiten je sociale netwerk. Om alleen dat contact al te leggen en een stukje 
vertrouwen te krijgen moet je langdurig hun wereld in duiken. Je moet er op uit gaan. Vaak kan dat 
alleen zonder de kerk en de gemeente in je rug, omdat de kerk in deze wereld niet aanwezig is.  
Zo’n andere wereld van denken binnenkomen kost tijd, geduld en nog meer tijd. Je moet vertrouwen 
zien te winnen en relaties leggen, om een eigen plekje te krijgen. En al die tijd wordt je - met 
argusogen - bekeken. Vertrouw jij op God bij tegenspoed en ziekte? Dat willen wij dan wel eens zien. 
Je geld- en tijdsbesteding worden gezien en de praktijk van het leven vanuit je normen en waarden 
wordt bekeken. Ben je iemand die doet wat hij gelooft? Ben je iemand uit 1 stuk? Ben je 
betrouwbaar? Als dat zo is, is misschien je mening ook betrouwbaar. Dan is misschien je geloof wel 
echt. En dan zul je vragen krijgen. Echte vragen, die niet kritisch en beschuldigend bedoeld zijn, wat 
daarvoor wel het geval was. En je krijgt opeens de kans zelf vragen te stellen. 
Laten wij beginnen met kustvissen… 

Zaterdag - 2 Timoteüs 1: 8-10 
De laatste dag van deze week.  
Een week waarin je de opdracht kreeg na te denken over wie er in je netwerk zit. En waar je moet 
gaan kustvissen. Maar wij kunnen dit alleen als wij vertrouwen op God en Jezus volgen in ons leven. 
Bid vandaag voor open ogen voor de mensen om je heen. Leg al de namen van de mensen uit je 
netwerk neer bij de troon van God. 
En bid voor moed en kracht om een radicaal leven te leiden, waardoor mensen aan ons zullen zien 
dat we Jezus volgen. Waardoor de gesprekken over Het Leven gestart kunnen worden. 
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Week 4: Schakelen in gesprekken 

Zondag - Psalm 145 
Als je met iemand in gesprek bent, is het soms moeilijk op ‘diepere’ zaken terecht te komen. En soms 
is een gesprek juist heel spannend geworden en wil je dat onderwerp even laten rusten. 
Vaak begint een gesprek met iemand over het weer of over voetbal. Het gaat over onderwerpen 
waar iedereen wat van weet en waardoor je in gesprek komt. En al snel kun je het dan ook hebben 
over wat de ander doet (het werk en de inrichting van het huis, bijvoorbeeld). Je blijft vaak nog aan 
het oppervlak van iemands leven. 
Je kunt van onderwerpen aan de oppervlakte ook dieper komen door naar een ander ‘niveau’ te 
schakelen. Het is net als het schakelen in een auto (voor mensen die geen automaat hebben) of op 
een racefiets. Je schakelt heen en terug om zo goed mogelijk deel te nemen aan het verkeer en zo 
zuinig mogelijk te rijden. 
Zo gaat dat met gesprekken ook. Door vragen te stellen en door dit te doen op verschillende niveaus 
krijg je meer grip op de inhoud van het gesprek. Er zijn allemaal modelletjes voor deze niveaus.  

Lukt het jou om door te schakelen naar een dieper niveau? 

Maandag – 2 Timoteüs 1: 6-8a 
Regel 1: Wees een getuige, geen overtuiger!  
‘Ik kan die ander toch niet overtuigen’ gaat er van uit dat je vooral moet praten over punt 5 én over 
wat de ander zou moeten doen. Alsof je gesprekken er alleen op gericht moeten zijn het over de 
Heer te hebben. En alsof je de ander kunt bekeren.  
Ons advies is: Wees eens wat meer ontspannen! Ten eerste omdat jij je inspant op een punt waar 
alleen de Heer echt wat kan doen. Dat hoef jij dus echt niet te doen. Ten tweede kun je het beter 
heel dicht bij jezelf houden, praat gewoon over wat je zelf denkt, voelt en gelooft! Laat die ander 
daar maar over nadenken en eventueel ook conclusies aan verbinden. 

Dinsdag - Hebreeën 4: 14-16 
Regel 2: Zie je angst onder ogen en doe er wat mee! 
60% christenen zegt ‘ik durf het niet goed’ als reden om niet met een evangelisatiegesprek te 
starten. Hoor jij bij deze groep, denk je?  
Voor mensen die hiermee zitten zijn er twee dingen om over na te denken. Ten eerste maak je van 
een evangelisatiegesprek misschien wel iets veel te bijzonders en heiligs. Dat hoeft niet. Een gesprek 
kan gaan over de Heer, maar begint vaak over het weer. Je praat een tijdje over dit en dat en 
vervolgens vraag je verder. Het gaat dus eigenlijk om jouw zoeken naar relatie en je liefdevolle 
nieuwsgierigheid. Daaruit ‘ontstaat’ een gesprek vaak gewoon! Een tweede reden kan je ook 
ontspannen maken: God is aan het werk in jou. Hij maakt gebruik van wat je zegt en niet zegt, vaak 
op manieren die je niet zelf bedenkt of bedoelt. Dat is het werk van de Geest. Zo leggen we die 
woorden vaak niet uit, maar dat kan wel: De Geest legt jou de goede woorden in de mond. Waarom 
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zijn díe woorden dan goed? Het blijken woorden te zijn waar jij vaak niets mee bedoelde maar die 
heel waardevol blijken te zijn voor de ánder.  
Dus zie je angst onder ogen en zeg tegen jezelf: ik mag meer op God vertrouwen. Hij kan mensen 
bekeren, ik niet. En God kan mijn woorden goed gebruiken voor de ander. 

Woensdag - Handelingen 18: 1-11 
Regel 3: Laat angst je niet leiden in hoe je met mensen om wilt gaan! 
Ieder van ons heeft wel opgezien tegen een lastig gesprek. Of het nu gaat om een gesprek over je 
functioneren, slecht nieuws, of met iemand waar je ruzie mee hebt, je herkent het. En met het 
voeren van dat soort gesprekken heb je twee dingen geleerd. Je doet het, ook al is het lastig. En als je 
het doet, blijkt het vrijwel altijd mee te vallen, achteraf. 
Zo gaat het ook bij geloofs- en evangelisatiegesprekken. Als je het niet doet, wordt het alleen maar 
lastiger om het later nog te proberen én als je het doet blijkt het heel erg mee te vallen.  
Dus laat je angst je niet afleiden. Dat is een gevoel dat eerder iets is wat de duivel gebruikt dan dat 
God er wat aan heeft. Bij God kun je terecht voor bemoediging en steun. Schrijf de volgende 
woorden, als je die nodig hebt, op de binnenkant van je hart: “Vrees niet, ik ben met je, tot aan…” 

Donderdag - Mattheüs 13: 22-23 
Welke regel herken je als voor jou van toepassing en waarom? 
Opdracht:  
Iedereen maakt voor zichzelf de regels af: 

1. Wees een getuige, geen overtuiger! Dus GOD…
2. Zie je angst onder ogen en doe er wat mee! Dus God…
3. Laat angst je niet leiden in hoe je met mensen om wilt gaan! Dus God…

Wissel eventueel de verschillende uitwerkingen uit en bid met en voor elkaar 

Vrijdag - Romeinen 10: 8-15 
Je kunt als christen snel de verkeerde invalshoek kiezen met je reactie. Veel christenen zijn als kind in 

aanraking gekomen met preken, catechisatie en geloofsonderwijs. Als het gaat over geloven hebben 

ze veel theorie gehoord en moeten leren. Je weet dus heel veel van een onderwerp. Andere 

christenen weten zeker dat God bestaat en hebben daar nooit aan getwijfeld. Vragen over dat 

onderwerp zullen ze vaak beantwoorden vanuit de eigen overtuiging. Maar als je met mensen over 

God spreekt wil je kunnen kiezen. Je zoekt geen reactie die past bij jou zelf maar die past bij de 

ander! Daarvoor moet je je inleven in de ander. 

Je reactie kies je dan met behulp van dit modelletje:  

Spreken over GOD dat doe je ‘met GOT met een t’. 

De G staat voor reageren vanuit en gericht op Gevoel. De O staat voor Overtuigingen die je hebt (ook 

al kan je ze niet zo maar bewijzen) en de T staat voor de Theorie van het christelijk geloof.  

Je vraag of reactie zorgt voor een bepaalde richting van en in het gesprek.  

De meeste mensen hebben een voorkeursstijl in hun reacties. Ken je de jouwe? 

Zaterdag - Marcus 12: 13-34 
Jezus is voor ons bij het stellen van vragen wel een voorbeeld. Niet bij het doorzien van iemands 
gedachten. Maar wel op een andere manier!  
Eerst dit:  
Wij mensen lopen tegen ingewikkelde dingen aan in gesprekken. In onszelf en bij de ander: 
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- We zijn beperkt en maken fouten (als gevolg van zonde).
- We hebben storing en ruis in onze communicatie (als gevolg van Babel).

Want onze weerbarstige werkelijkheid is ingesponnen in een nieuw geheel van genade, liefde en 
nieuw perspectief. Zoals een scherpe korrel zand door een levende oester wordt ingesponnen en een 
prachtige parel wordt, zo is zonde en elkaar niet kunnen bereiken nog steeds heel weerbarstig en 
scherp. Maar is het ingebed in het geheel van Pasen en Pinksteren en de komst van Gods rijk. 

- Pasen. God is begonnen de zonde op te ruimen en mensen te herstellen in hun relaties met
Hem en elkaar. Daarom is het Zijn gebod dat je elkaar liefhebt. En kan je dat ook (weer).

- Pinksteren: God die in jou wil wonen. En daar een klimaat van genade laat groeien. Vrucht
van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het is de basishouding onder onze communicatie
en die fouten die we daarin ontdekken bij onszelf en bij anderen.

Jezus wil je voorbeeld zijn in moeilijke situaties en lastige gesprekken. Petrus, die elke dag met Jezus 
optrok, werkt dat uit in 1 Petrus 2:  
‘Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de 
voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd 
gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die 
rechtvaardig oordeelt.’ Volg Christus! 
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Week 5: Probeer de ander niet te bekeren! 

Zondag - Hebreeën 11: 1, 3 en Lucas 24: 25-36 
Juist met mensen die je lief zijn en die niet geloven zijn gesprekken ingewikkeld. Want je wilt zo graag 
dat ze gaan geloven! En je hoopt dat jij iets kunt doen door de juiste dingen te zeggen en de juiste 
toon te vinden. Maar het lukt je niet. Geloof kun je een ander niet leren of ‘uitleggen’. 
Want het geloof is en blijft het mysterie van de Geest van God. Die waait waarheen hij wil, die plant 
op duizenden verschillende manieren zaadjes van geloof. En soms laat hij de grond braak liggen. Dat 
is Gods recht en Gods keuze. Probeer daarom van mensen te houden zonder voor hen in te vullen 
hoe hun geloofsreis moet gaan, wat ze moeten geloven en hoe ze dat moeten doen.  
Je kunt mensen geen route laten volgen. Je kunt ze wel helpen hun eigen route te ontdekken en te 
gaan. 
God neemt je (als Zijn kind) en zegent je (met Geest, geloof en gaven), Hij breekt je (de oude mens en 
je eigen verlangens; lijden in deze tijd geeft een eeuwige vreugde) om je weg te geven aan anderen.  
Jezus dringt zich niet op, Hij dringt wel aan. 
Hij klopt aan de deur, jij zelf mag open doen. Of de deur dicht laten. 
Volgeling zijn betekent: willen vertellen dat Jezus leeft. En merken dat Christus zelf je al was voor 
gegaan. Dat moet een ontspannend idee zijn tijdens moeilijke momenten. 

Maandag - Lezen van gedicht: Christus voorstellen 

Weet je wel, begrijp je wel 
dat je het beeld van Jezus voor mij bent? 
Weet je wel, begrijp je wel 
dat als je vriendelijk doet 
dat ik me dan afvraag 
misschien is Hij ook vriendelijk. 
Misschien is Hij niet iemand die lacht als ik pijn 
lijd. 
Weet je wel, begrijp je wel 
dat als je naar mijn vragen luistert 
en je er niet om lacht, 
dat ik denk, ‘wat zou het zijn als Jezus ook in 
mij interesse heeft?’ 
Weet je wel, begrijp je wel 
dat als ik je hoor praten over ruzies, 
conflicten en littekens van jouw verleden 
dat ik denk, ‘misschien ben ik een gewoon 
mens, 
in plaats van een slechte, kleine meid 

die niets anders verdient dan misbruikt te 
worden.’ 
Als jij om mij geeft, 
denk ik ‘misschien geeft Hij om mij’. 
Dan is dat hoop die als een vlammetje in mij 
brandt. 
Even durf ik niet te ademen. 
Ik ben bang dat het anders uitgaat. 
Weet je wel, begrijp je wel 
dat jouw woorden Zijn woorden zijn? 
Jouw gezicht, zijn gezicht  
dat kijkt naar iemand zoals ik? 
Alsjeblieft, wees wie je zegt te zijn. 
Alsjeblieft God, dat dit niet weer een truc is. 
Alsjeblieft, laat dit echt blijken te zijn. 
Alsjeblieft. 
Weet je wel, begrijp je wel 
dat je voor mij Jezus voorstelt? 

Uit ‘Gods Outragious claims’ van Lee Strobel (Titel en vertaling van Koos van Loo) 

Dinsdag - Jesaja 52: 13-53:12, 1 Korintiërs 1: 18-31 en 1 Petrus 2: 7,8  
Verdiep je in de redenen waarom iemand niet gelooft en bedenk de redenen waarom jij dat wel 
doet. Inzage in je eigen geloof en ongeloof geeft je gesprekken diepgang en echtheid. 
God deelt je pijn en je verlangen. 
Bijna ieder mens kent het verhaal van de ‘verloren zoon’. Kijk eens naar die vader. Hij staat al 
maanden, al jaren te wachten. Wanneer in de verte die zoon eraan komt rent die vader, z’n kleding 
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opgetrokken, op z’n zoon af. Wachtend. Hopend en verlangend. Het is een van beroemdste verbale 
portretten die Jezus van God schildert. Zo is de Vader.  
Als jij wacht, hoopt, verlangt, verdriet hebt, dan lijk je daarin erg op God. Hij herkent dat gevoel van 
je. Hij heeft datzelfde gevoel een miljard keer. Je staat niet alleen. 
Elk mens mag en moet zelf kiezen voor een leven met of zonder God 
God vindt geloven strikt persoonlijk. Zoals in dat Emmaüsverhaal: ‘En Jezus deed alsof Hij verder 
wilde gaan’. Jezus dringt, heel subtiel, aan op een keuze: laat je Mij verder gaan of nodig je Mij uit? 
Geen woorden maar daden: laat je houding overtuigen. 
Moet je dan maar helemaal niets doen. Natuurlijk niet! 
Enerzijds kun je wel de verhalen, de Bijbelkennis en de gewoonten aan een ander – als ze kind zijn – 
leren.  
Veel belangrijker is het iets te laten zien en merken van jou zelf en je eigen geloofskeuzes. Zodat 
mensen, net als Job, door jouw houding zullen inzien: ‘dit is een God die genadig is en liefdevol, 
geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.’ 

Woensdag 
Jezus ging op een hele bijzondere manier om met vragen over moeilijke onderwerpen. Zijn manier is 
zeer leerzaam voor ons.  
Hij lijkt vier uitgangspunten te hanteren: 

1. Stel vragen aan mensen, zodat ze zelf moeten nadenken over zaken.
2. Geef geen antwoorden, maar beantwoordt vragen met een nieuwe vraag.
3. Houd je antwoorden heel kort – en cryptisch – dan kun je daarna opnieuw een vraag stellen.
4. Schiet niet in de verdediging.

Kijk de evangeliën er eens op na: ongelooflijk hoe weinig antwoorden Jezus geeft. Hij vertelt 
onbegrijpelijke en tegendraadse verhalen en stelt, als reactie op vragen, vragen terug. 
Een rijke man vraagt Jezus: ‘Goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?’ Je ziet de 
discipelen al naar elkaar kijken… Há, nu komt er een prachtig antwoord. Die moeten we onthouden! 
Voor in onze toekomstige catechismus… Maar Jezus antwoordt met een vraag. 
Wanneer mensen een vraag stellen die eigenlijk een aanval is, helpt een tegenvraag om de 
vijandigheid wat uit het gesprek te halen. Het reflecteert namelijk de hitte van de aanval. En mensen 
merken dan dat de temperatuur van het gesprek te hoog is en passen de thermostaat van hun 
vragen aan, en dat maakt een meer productief gesprek mogelijk. 

Donderdag - Marcus 12: 13-34  
Allereerst proberen de schriftgeleerden Jezus een uitspraak over de Romeinse keizer te ontlokken. 
Hoe reageert Jezus op hen? Hij doorziet hen en vraagt: waarom stelt u mij op de proef? (vers 15) Hij 
gaat dus in op hun motieven. 
Vragen om vandaag over na te denken: 

 Wat kun je hiervan leren? Zou het helpen als jij in gesprekken waar moeilijke vragen gesteld
worden ook eerst zou ingaan op de motieven van iemand? Hoe doe je dat? Probeer eens een
voorbeeld te bedenken.

 Welke motieven kunnen spelen bij mensen die moeite hebben met Jezus of geloof? Welke
reactie past bij welk motief?

Vrijdag 
We willen je als christen en als coach een aantal tips geven hoe je een ander kunt begeleiden 

 Als begeleider en vriend is je basishouding van fundamenteel belang: Leef zelf vanuit genade.
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 Loop mee met het traject van de ander en kies daarin telkens je rol: vriendschap bieden, steun
geven, vragen stellen, bemoedigen, uitdagen…

 Leren geloven gaat langzaam: heb geduld en forceer niet.

 Verschillen tussen mensen maakt van Gods koninkrijk en de kerk een veelkleurig geheel. Help
mensen hun eigen manier van geloven ontdekken.

 Elk mens heeft weerstanden tegen het christelijk geloof. We noemen dat ook wel wrijfpunten.
Voor de een is dat waarom God het lijden toestaat. Een ander vindt het moeilijk te geloven dat er
maar één weg naar God is. Weer een ander heeft een hekel gekregen aan de kerk en kan God
daar haast niet los van zien. Bij een ander is God als Vader onrechtvaardig en onbetrouwbaar
vanwege een incestverleden. Weer iemand anders vindt het onbegrijpelijk dat God van alle
mensen kan houden en alles kan vergeven. Genade is zo moeilijk te aanvaarden!
Mensen hebben ook Aanknopingspunten bij het geloof, punten waardoor het geloof juist
aantrekkelijk is voor hen. De één geniet van de ‘rust’ bij God, de ander van het volledig geliefd
zijn, ondanks alles. Voor een ander is het een bevrijding dat je ‘er niets voor hoeft te doen’.

 Als coach kun je vragenderwijs op zoek gaan naar waar bij de ander de ‘wrijf- en
aanknopingspunten zitten’ Als gespreksmethode kun je daar ‘dom en lui’ goed bij gebruiken.

 Help mensen hun bezwaren los te laten en zich over te geven. Hoe heb je dat zelf gedaan?

 Ga de ander niet proberen te overtuigen. Je bent een zaaier. Groei, regen en goede grond, dat
zijn vooral de werken van God. Dus wees ook dakloos!

Zaterdag - 1 Johannes 4 
Een laatste punt: Voel je als coach niet verantwoordelijk voor het geloof en zeker niet voor de 
kerkkeuze van iemand. Want dat is niet jouw verantwoordelijkheid en keuze, maar die van die ander. 
Wat je wel kunt doen is meewerken aan en meedoen in een kerk die een plek biedt voor nieuwe 
christenen waar ze welkom zijn, geliefd zijn, aanvaard worden en opgeleid.  
Wees lid van een kerk die haar uiterste best doet een gemeente te zijn waar Christus blij mee is en 
waar mensen graag bij zouden willen horen. 
Is Hilversum hier klaar voor? 
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