Voorwoord
Voor je ligt het leidingboekje dat hoort bij de schets Bijbelse Woorden. Zoals je bij het doornemen zult
merken, komt er heel wat aan de orde. Er is per schets veel stof verwerkt. Daarom is het aan te bevelen
een schets over twee avonden te verdelen. Er zijn verschillende Bijbelgedeelten en te zingen psalmen
opgegeven, zodat er ook meerdere inleidingen gemaakt kunnen worden bij hetzelfde kernwoord.
Als er toch voor gekozen wordt om op één avond een hele schets te behandelen, kun je het beste die
vragen kiezen die goed bij de jongeren op jullie club passen, gezien hun leeftijd en/of niveau. Je kunt
daarbij gebruik maken van de indeling zoals die in dit boekje gehanteerd wordt.
Het is goed mogelijk om de schetsen verdeeld over een seizoen te gebruiken, zodat er tussendoor
eenvoudiger onderwerpen aan de orde kunnen komen.
Bijbelse kernwoorden vereisen de nodige voorbereiding, maar je zult ongetwijfeld ook zelf verrijkt
worden door het onderzoek van de Schriften. Als we zelf veel mogen leren, hebben we ook iets om
anderen mee te geven. Bij de voorbereiding is vooral het gebed om de Heilige Geest nodig.
In deze schetsen gaat het verschillende keren over de beloften van God. In de weg van het lezen en
bidden wil de Heere deze beloften uit genade vervullen. Zo is er ook deze heerlijke belofte, die wij zeker
als leidinggevenden hard nodig hebben: 'Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het, die Mij
liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden en Ik zal hem liefhebben en Ik zal Mijzelf
aan hem openbaren’ (Johannes 14:21).
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Schets 2 – Bekering
A. Doel
1 Betekenis benoemen. Het abstracte begrip bekering krijgt de inhoud ‘omkeren’ ‘je afkeren’ (waarvan)
en ‘terugkeren’ (tot Wie). Bekering heeft te maken met onze relatie met God: weglopen en
terugkomen.
2 Actualiteit aangeven. Het moet duidelijk worden dat de oproep tot bekering niet alleen in de tijd van
de Bijbel tot mensen kwam – door de prediking van profeten, de Heere Jezus en Zijn discipelen, maar
dat deze oproep ook nú, heel persoonlijk tot alle jongeren komt: ‘Bekeer je, want waarom zou je
sterven?’ Zie bijv. Jesaja 55 en Ezechiël 33.
3 Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. Het herstel van de relatie met God is het doel van de
bekering. Terugkeren van de verkeerde weg is belangrijk, maar nog belangrijker is dat we weer bij
God thuis komen, zoals de verloren zoon in de gelijkenis. Terugkeer is alleen mogelijk door het
verzoenend werk en de voorspraak van Christus. Alleen door en in Hem kan de relatie met God weer
hersteld worden. Alleen door Zijn Geest kómen we ook daadwerkelijk terug, maken we van de
mogelijkheid ‘gelovig gebruik’.
B. Achtergrondinformatie
Deze schets gaat vooral over de eerste bekering, in onderscheid tot de dagelijkse bekering of
levensvernieuwing. De eerste bekering gebeurt één keer. Van geestelijk dood word je levend. Onze
levensrichting is van nature van God af. We moeten totaal omkeren, zodat we weer naar God
toegekeerd gaan leven.
Er zijn maar twee mogelijkheden: je bent een vijand van God of een vriend; je bent dood of levend; je
bent een kind van de toorn of een kind van God.
Onbekeerd zijn is zo erg dat een flinke opknapbeurt niet genoeg is. Nodig is: wedergeboorte (opnieuw
geboren worden, van boven geboren worden), dat is totale levensvernieuwing. Jezus wijst Nicodemus
de weg: niet steunen op eigen gerechtigheid, maar op Christus' gerechtigheid.
Hoe kun je weten dat je bekeerd bent, dat je stil gezet bent? Je ziet door Woord en Geest je eigen schuld
en zonde elke dag groter worden. Als je leest of hoort over de Zaligmaker, zie je dat je Hem nodig hebt.
Je krijgt Hem lief en verlangt ernaar te weten, te vertrouwen dat Hij ook jouw zonden heeft gedragen.
'Stierf Hij ook voor mij?' wordt een levensbelangrijke vraag. De eerste bekering dringt dus tot geloof. De
Heilige Geest leert hoe langer hoe meer op Christus te vertrouwen. Hij maakt een begin met het Woord.
Hij versterkt door het Woord en de sacramenten. Dat versterken en vermeerderen gaat het hele leven
door.
Valentin Voth, een Russische evangelist zegt: ‘Bekering is niet alleen het evangelie mooi vinden, maar
ook breken met de zonde’.

Door de zonde gaan we de verkeerde richting uit, naar het eeuwig verderf. Het Hebreeuwse woord voor
bekering betekent 'boete doen'. Je kunt ook zeggen: inkeer, omkeer, wederkeer. Denk hierbij aan de
gelijkenis van de verloren zoon. De innerlijke omkeer wordt zichtbaar in uiterlijke omkeer.
Wie God vreest, schaamt zich vreselijk voor eigen zonde en onwaardigheid in het licht van Gods
goedheid. Je beeft enerzijds vanwege je zonden, anderzijds van vreugde in God door Christus als je zien
mag wat Hij voor je gedaan heeft.
Bij de bekering van Zacheüs zie je een sterk verlangen naar Jezus, schuldbelijdenis en het voornemen om
veroorzaakte schade te herstellen en heilig te willen leven. De bekering bij Zacheüs verliep heel snel. Dat
is meestal niet zo bij mensen die altijd naar de kerk gaan. Vaak is het dan meer geleidelijk. In het werk
van de Heilige Geest in de bekering is een rijke verscheidenheid. Belangrijke kenmerken komen wel
overeen, zoals in de HC verwoord:
• Een hartelijke droefheid over de zonde,
• Haten van de zonde,
• Ontvluchten van de zonde.
• Een hartelijke vreugde in God door Christus
• Een hartelijke lust en liefde om naar de wil van God te leven in alle goede werken
Hoe meer de nieuwe mens dat doet, hoe meer de oude mens afsterft. De kern van het verdriet zit hem
in de liefde tot God. De zonde verbreekt de liefdesband. (Bron: Bekering, ook voor jou?, C.G.
Vreugdenhil.)
Suggesties voor verdieping
• Bijbel: 1 Samuël 7; Ezechiël 18 en 33; Mattheüs 3; Openbaring 2
• Geloofsbelijdenis: HC zondag 33; DL hoofdstuk 3 en 4.
• Literatuur:
Ds. C.G. Vreugenhil - Bekering, ook voor jou?, Leiden 1995.
Ds. W. van Vlastuin - Onbekeerd, wat doe je ermee?, Utrecht 1989
C. Suggesties voor de avondinvulling

Alternatieve startopdrachten
- Laat de jongeren zoveel mogelijk personen uit de Bijbel noemen van wie we kunnen lezen over
hun bekering. Schrijf deze namen op een groot papier.
- Geef iedere jongere een briefje met daarop vragen en ruimte om antwoorden te schrijven.
Vragen: Ben je bekeerd? (ja/nee) Hoe weet je dat je antwoord klopt?
Let erop dat er niet bij elkaar gekeken wordt als de jongeren schrijven. Papiertjes laten
dichtvouwen.
Kort gesprekje: wie kan zeggen waarom het antwoord op de vraag zo belangrijk is?
Wat is eigenlijk bekering? Wat gebeurt er dan met je?

Sta toe dat jongeren hun antwoorden geheim houden als ze dat willen.
- Proefje ‘Hellingbaan’
Niveau 1

Niveau 2

Bijbel
Lukas 19:1-10

Bijbel
Luk.19:1-10; Hand. 16:14-15

Vragen:
- Waarom wil Zacheüs Jezus zien? (vers 3)
- Wat zegt Jezus tegen Zacheüs? (vers 5)
- Waarom mopperen de omstanders?
(vers 7)
- Noem een gelijkenis van de Heere Jezus
die past bij vers 10.

Vragen:
- Waaraan merk je in deze geschiedenis dat Jezus
alle dingen weet? (vers 5)
- Waaruit blijkt dat de bekering van Zacheüs echt is?
(vers 8)
- Wat bedoelt Jezus met de woorden in vers 9?
- Kun je verschillen noemen tussen de bekering van
Zacheüs en van Lydia?

Keuzevragen
Vragen/opdrachten: 1, 2, 3, 4, 6
Stellingen: 1, 2, 3

Keuzevragen
Vragen/opdrachten: 2, 3, 5, 7
Stellingen: 1, 2, 4, 5

Overige verwerking
Puzzel
Verhaal ‘Kostbare vrijheid’

Overige verwerking
Proefje ‘Hellingbaan’

D. Antwoorden en suggesties
Startopdracht
Twee beelden om het radicale verschil tussen een stenen en een vlesen hart te illustreren. Giet water
over de steen en over de spons. Wat gebeurt er? In de Bijbel worden de woorden stenen hart en vlesen
hart gebruikt voor de bekering (zie ook vraag 5). Net als een baksteen is een stenen hart koud, hard en
ongevoelig. Een spons daarentegen is zacht en gevoelig voor stoffen die het in zich op kan nemen. Laat
de jongeren eerst zelf bedenken wat deze voorwerpen met het onderwerp ‘bekering’ te maken zouden
kunnen hebben. Benoem kort dat het bij bekering om een complete, totale verandering gaat. Hier wordt
later in de schets nog op ingegaan.
1. Een tollenaar was een belastingpachter in Romeinse dienst die tol inde. Dat deed hij niet alleen bij de
grenzen van het land, maar ook bij stadspoorten, bruggen enz. Tollenaars werden verafschuwd, omdat
zij in dienst stonden van de bezettende macht en bovendien omdat ze vaak hogere bedragen vroegen
dan waar ze recht op hadden. Wanneer een tollenaar een Jood was, werd hij zelfs door zijn landgenoten
gehaat.

2. Zacheüs werd in de eerste plaats bekeerd van zijn boezemzonde: liefde tot het geld. Later zal hij
zeker ook van andere zonden verdriet hebben gehad en vergeving hebben gezocht.
3. Eerst hield hij zoveel mogelijk geld voor zichzelf, nu wil hij het weggeven aan degenen die hij
benadeeld heeft en aan de armen. Hij geeft meer terug dan eigenlijk nodig was volgens de wetten
van Mozes. Het is duidelijk dat Zacheüs totaal anders is gaan denken over geld!
4. Bijbelse personen die van jongs af de Heere vreesden, zijn David, Samuël, Obadja en Timotheüs.

5. a. Geef de jongeren zelfklevende briefjes (post-it) en laat ze op (ten minste) twee iets schrijven dat
hoort bij het stenen hart en op twee andere wat hoort bij het vlesen hart. Maak op het bord een
schema en laat de briefjes opplakken. Bespreek daarna wat de jongeren hebben opgeschreven.
Je kunt denken aan woorden als: ongerechtigheid, eigen gang gaan, Gods geboden doen, rein, onrein,
denken aan God, afgoden, gevoelloos voor God, Heilige Geest, satan, gevoelig voor God, bidden. Of
concreter: vloeken, blij zijn, mokken, lelijk denken, plannen maken om af te kijken, plannen maken
om te helpen, gehoorzaam zijn, gemeen denken over een ander enz.
Er zitten wel wat discussiepunten in, maar dat prikkelt tot nadenken. Bijvoorbeeld: 'gevoelig voor
God' en ‘gehoorzaam zijn’. Er zijn heel wat onbekeerde mensen gevoelig voor God. Dat kan met een
stenen hart gepaard gaan. Evenzo bij 'denken aan God'. Bijna alle mensen denken aan God, maar
hoeveel van hen hebben een vlesen hart?
Kom bij deze opdracht terug op de startopdracht om het radicale verschil tussen een stenen hart
(denk aan de baksteen) en een vlesen hart (denk aan de spons) aan te geven.
b. Bespreek met de jongeren hun reactie op deze vraag. Lees ter voorbereiding DL hoofdstuk 3/4,
paragraaf 11.
6. Voorbeelden: Handelingen 2:38, Jeremia 3:14.
www.lcj.nl / www.hhjo.nl > handreiking verwerkingen > Bijbeltekst bij thema
7. a. Hij brengt het evangelie aan zijn dorpsgenoten.
b. Hij preekt over Christus in de synagoge, dat Hij de Zoon van God is.
c. Ze diende Jezus van haar goederen.
d. Eigen antwoord
Stellingen
www.lcj.nl / www.hhjo.nl > handreiking verwerkingen > stellingen
Praat na afloop van de bespreking met elkaar over de stellingen. Het is belangrijk om dit te doen, omdat
een aantal stellingen duidelijk on-Bijbelse opvattingen bevatten.
• Als je God niet kent, lijkt het of je allemaal vervelende regels moet houden. Belangrijk is hierbij aan te

•

•

•

•

geven, dat de liefde van God zo heerlijk is, dat je daardoor niets liever wilt dan voor Hem te leven.
Dat geeft veel vrede en dan ben je veel gelukkiger dan in je onbekeerde leven. Wie zegt trouwens dat
je oud zult worden?
Dat voor jezelf houden, zal niet kunnen. Het komt altijd tot uiting. Zie maar bij Zacheüs en bij de
godvrezende koningen van Juda. Dat betekent niet dat je altijd loopt te preken, maar wel dat je
ervoor uit durft te komen en probeert om anderen de weg naar Jezus te wijzen. In je leven komt het
ook openbaar. Bespreek met de jongeren hoe het te zien is.
De oproep (opdracht) 'Bekeert u' die meer dan 100 keer in de Bijbel staat, staat er niet voor niets. Dat
is duidelijk. Lees de Bijbel, bid, pleit op de beloften van God. Dat is de weg die de Heere gebruikt om
mensen te bekeren. Lijdelijk afwachten is levensgevaarlijk én zondig. Indirect geef je met een
dergelijke houding God de schuld van (de duur van) je onbekeerlijkheid!
Kiezen voor Jezus is absoluut eenzijdig. Vaak wordt deze oproep gedaan in evangelisatiecampagnes.
Het resultaat hangt vaak af van de emotionele manier waarop de voorganger het brengt. Het kiezen,
de daad van de mens, komt centraal te staan. De Bijbel leert dat we dood zijn in zonden en misdaden.
De Heilige Geest moet eraan te pas komen, wil er iets veranderen. Dan ga je niet kiezen voor Jezus,
maar vluchten tot Hem als een arme bedelaar. Dan zeg je niet dat je dat zelf hebt gedaan, maar dat
God het heeft gedaan. Dan krijgt Hij ook de eer, die Hem toekomt. Lees DL hoofdstuk 3/4, paragraaf 9
en 10.
Het is de gewone weg van de Heere om mensen onder de verkondiging van het Woord te bekeren.
Kijk maar naar Petrus' preek met Pinksteren. Er kwamen 3000 mensen tot geloof. Dat betekent niet
dat God niet machtig is om het anders te doen. Dat zien we bij Paulus. God kan iemand ook op het
voetbalveld in het hart grijpen door bijvoorbeeld iemand het Woord van God in gedachten te
brengen. Maar dan moet hij toch een keer het Woord van God hebben gelezen of gehoord. En dan
nog: dat zijn uitzonderingen. De meeste mensen komen tot bekering onder de prediking van het
Woord.

Verhaal ‘Kostbare vrijheid’
Laat één van de jongeren ter afsluiting het verhaal voorlezen uit het ledenboekje.
Vraag wat de jongeren aanspreekt in het verhaal. Bespreek het verband tussen het verhaal en de tekst
uit Galaten 2 die erbij staat. Wat is de consequentie als je bedenkt wat het de Heere Jezus gekost heeft
om zondaren vrij te kopen?
Puzzel
De overige letters vormen de oproep ‘Bekeert u’.
Proefje ‘hellingbaan’
Benodigdheden:
- papieren balletjes (knutselzaak) of eventueel pingpong balletjes
- rietjes
- ‘tafelverhogers’ van ongeveer 0,5 cm. Bijvoorbeeld een (dun) cd-doosje, een stapeltje papier, dunne
latjes.
Plaats twee tafelpoten (aan een korte zijde) op een verhoging.

Maak groepjes van drie of vier jongeren. Eén jongere laat een balletje op het verhoogde deel van de
tafel los en de anderen proberen blazend te voorkomen dat het op de grond valt. Het balletje zal steeds
sneller gaan rollen. Dit natuurkundige proefje laat zien dat een beweging, eenmaal in gang gezet,
moeilijk is te stoppen. Er zullen vast jongeren zijn die hun handen gebruiken om het balletje tegen te
houden, of om de tafel iets op te lichten. Ingrijpen van buitenaf is kennelijk het enige dat werkt.
Ga kort in op het beeld: ingrijpen van buiten is nodig om stil gezet te worden op het zondenpad.
Met wat oudere jongeren kun je zoeken naar termen die hierbij passen en die wel gebruikt worden in
het spreken over zonde en bekering: aflopende zaak / hellend vlak / het gaat steeds meer bergafwaarts.
E. Extra voorbereiding
- Baksteen en spons, bak water en bekertje (startopdracht)
- Groot vel papier voor alternatieve startopdracht
- Zelfklevende briefjes (post-it) en pennen (vraag 5)
- Concordantie (vraag 6)
- Materialen voor proefje ‘hellingbaan’

