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Leidingdeel actieschets Leven in beeld

Schets 1

Het leven: het leven waard!

Bijbelteksten t.a.v waarde van het leven:
Genesis 1: 27, 31 - En God schiep de mens naar Zijn beeld./ En God zag al wat Hij gemaakt
had, en zie, het was zeer goed.
Genesis 2:7 - En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn
neusgaten geblazen de adem van het leven; alzo werd de mens tot een levende ziel.
Genesis 9:6 - Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden;
want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt.
Exodus 1: 15-21 - De Koning van Egypte geeft de opdracht aan het volk welke baby s er
gedood moeten worden en welke er mogen blijven leven.
Exodus 1: 22-24 - Wanneer nu mannen kijven en slaan een zwangere vrouw, dat haar vrucht
afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij zekerlijk gestraft worden, gelijk als hem de
man van de vrouw oplegt, en hij zal het geven door de rechters. Maar indien er een dodelijk
verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel. Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand,
voet voor voet.
Job 10: 9-13 - Gedenk toch dat Gij mij als leem bereid hebt en mij tot stof zult doen
wederkeren. Hebt Gij mij niet als melk gegoten en mij als kaas doen runnen? Met vel en vlees
hebt Gij mij bekleed, met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten.
Benevens het leven hebt Gij weldadigheid aan mij gedaan, en Uw opzicht heeft mijn Geest
bewaard. Maar deze dingen hebt Gij verborgen in Uw hart; ik weet dat dit bij U geweest is.
Psalm 8:3 - Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om
Uwer tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden.
Psalm 51:7 - Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder
ontvangen.
Psalm 139
Prediker 11:5 - Gelijk gij niet weet welke de weg van de wind zij of hoedanig de beenderen
zijn in de buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk van God niet, die alles maakt.
Mattheüs 5: 21 - Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie
doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht.
Mattheüs 22:39 - En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Gedachten over de waarde van het leven:
Citaten overgenomen uit diverse folders van de VBOK en uit Ons leven is van God
gebod van ds. R. van Kooten uit de serie Hoe lief heb ik Uw wet .
Het leven is van Hem
In het zesde gebod gaat het niet om de dood, maar om de eerbied voor het leven.

het zesde
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Waar komt het leven vandaan? Ontstond het spontaan uit het niets?
Nee, het is een schepping, een gave van God.
De Heere schonk het leven met als doel dat de mens God zou loven. Het gaat om God en het door
Hem geschonken leven. Het leven is van Hem. Dat is iets geweldigs en tegelijk ook iets heel ernstigs.
(blz.17)
Een niet- christen kan het leven ook als iets bijzonders ervaren, maar ziet hij Gods scheppende hand
daarachter?
Alle mensen hechten waarde aan het leven, of je nu christen of geen christen bent. Als voorbeeld kan
je denken aan iemand die ziek is. Je vecht om in leven te blijven.
Zelfs na de zondeval blijft het leven van de mens zo uniek, dat het door God onder een bijzondere
bescherming gesteld wordt. Tegen Noach zegt de Heere dat de mens die het bloed van een vergiet,
zelf gedood moet worden, omdat de Heere de mens naar Zijn beeld gemaakt heeft (Gen. 9:6)
Vanwege onze unieke oorsprong heeft geen enkel mens het recht het leven van zijn naaste te
beëindigen. Wie dat toch doet, verspeelt naar Gods openbaring zijn eigen recht om te mogen leven.
Wij zijn Gods eigendom, Hij heeft de beschikking over ons. De Heere alleen geeft het leven, de Heere
alleen neemt het leven (Job 1:21).
God alleen mag de ziel van een mens afeisen (Luk.12:20) (blz.19)
Als er geen Schepper is, dan is het leven geen geschenk.
Vijf of zes dagen na de bevruchting vindt de innesteling plaats in het baarmoederslijmvlies. In de
tweede week krijgt het begonnen leven de eerste voeding van de moeder. In de derde of vierde week
gaat het hartje kloppen en is er sprake van een eenvoudige bloedsomloop. Ogen, hersenen, maag,
leven en nieren worden gevormd. In de vierde week kan je hoofd, hals en romp onderscheiden.
Daarna ontwikkelen zich de armen en benen. Vervolgens ontstaan hersenen, ruggenmerg en
zenuwen. In de tweede maand worden vrijwel alle belangrijke organen als longen, armen en benen
gevormd.
Wanneer de mens beslist over leven en dood
Wanneer een mens komt te overlijden, is het niet afgelopen. Na de dood blijft onze ziel leven omdat
God het wil.
In dit leven moeten wij tot het doel komen. Wie sterft buiten Christus zal ondergaan in de tweede, in
de eeuwige dood. Die zal voor eeuwig verloren gaan. Dat maakt doodslag extra ernstig. We slaan
daarmee niet alleen de hand aan de door God ingeblazen adem, maar wij beëindigen ook de
genadetijd. (blz.39)
Abortus provocatus
Eigenlijk moeten we spreken van abortus (ontijdige bevalling, miskraam) arte (kunst, kundigheid,
bekwaamheid) provocatus (provocare = 1. Naar buiten roepen; tevoorschijn doen komen. 2.
Opwekken; aanzetten; bemoedigen)
Het gaat dus om een miskraam die kunstmatig wordt opgeroepen.
(Citaat uit folder VBOK)
Al in de tijd van het Oude Testament kwam abortus voor. Zie bijv. Exodus 1:15-21.
In de Grieks- Romeinse oudheid stond de algemene opinie abortus toe. Men stond er neutraal
tegenover, zo men het al niet aanbeval. Het is vrijwel zeker dat het in de vroege en in de late oudheid
een bijna dagelijkse aangelegenheid was.
Dit betekent dat abortus provocatus behoort tot het heidendom! Binnen het heidendom (de wereld) is
het ook mogelijk, omdat de mensen daar denkt vanuit zichzelf. Vanuit zijn eigen recht, zijn eigen
mogelijkheden, zijn eigen plezier. Dat ligt in het bijbelse geloof precies andersom. Daar leert de
mensen denken vanuit Gods recht en vanuit Gods normen. (blz. 96)
Zie ook Exodus 21:22-24
In ons land was abortus lange tijd door de wet verboden. Totdat in de jaren zestig de seksuele
revolutie en het zogenaamde ik-tijdperk voor een verandering in het denken zorgde. De slogan baas
in eigen buik werd algemeen bekend. Uiteindelijk nam de Tweede Kamer op 18 december 1980 met
een minimaal verschil een wet aan die het plegen van abortus legaliseerde. Het daarop volgende jaar
werd de wet op 28 april 1981 (ook met de kleinst mogelijke meerderheid) door de Eerste Kamer
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bekrachtigd. De wet trad op 1 november 1984 in werking. Sinds deze datum wordt abortus niet meer
gepleegd, maar verricht. (blz. 97)
Uitgangspunt van de wet is dat het ongeboren leven beschermd wordt en anderzijds hulpverlening
aan de vrouw die door een ongewenste zwangerschap in een noodsituatie verkeert. Het doel van de
wet is dat iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap met zorgvuldigheid wordt genomen en
alleen dan wordt uitgevoerd, indien de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.
Niemand is overigens verplicht om aan een abortus provocatus mee te werken.
Het criterium voor zorgvuldige overweging houdt in dat er tussen het eerst gesprek met de arts (en dat
kan ook een verwijzende huisarts zijn) en de feitelijke ingreep een bedenkperiode van vijf dagen in
acht genomen moet worden. Het criterium is niet kwalitatief, maar kwantitatief. (blz. 100/101)
Abortus mag verricht worden ' uitsluitend totdat de vrucht buiten het moederlichaam levensvatbaar is. '
(blz.101)
Beantwoording vragen:
1a.
Het doel van het leven is, dat we Gods beeld vertonen in ons leven. Hoe je dat doet? Door in
liefde tot God en in liefde tot de naaste te leven. Tot Gods eer! Daar is genade voor nodig, een
dode zal nooit uit zichzelf tot leven komen. In de Tien Geboden laat de Heere lezen hoe Hij
geëerd wordt. En 1 Korinthe 13 vertelt wat echte liefde nu eigenlijk is.
1b.
Nee. We hebben God de rug toegekeerd bij de zondeval. Dat betekent dat we Hem haten.
Ook denken we door de zonde vooral aan onszelf, in plaats van aan God en anderen. Daarom
lijken we helemaal niet meer op Hem.
1c.
Door de Heere Jezus en door de Heilige Geest. De Heere Jezus heeft met Zijn dood de straf
op de zonden betaald. Dat offer is genoeg om voor de zonde van alle mensen te betalen. Hij
is als voorbidder in de hemel om bij God de Vader te pleiten voor de vrijheid van zondaren
omdat Hij daarvoor betaald heeft. De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest vanwege het offer
van Christus mensen kan wederbaren . Het is dus het werk van Gods Geest om iemand van
dood levend te maken. Maar dat alleen dankzij het offer van Christus. Het is ook die Heilige
Geest die hen die geloven bij Christus houdt, omdat ze anders van Hem afdwalen.
1d.
Eigenlijk al direct na de zondeval, bij de moederbelofte (Genesis 3:15).
2.

David is verwondert over Wie God is en uit dat in een lofprijzing aan God. Zie vooral vers 14,
17, 18. Reageren wij ook zo verwonderd als we nadenken over het leven?

3a.

Als iemand een ander doodt, komt hij aan God Zelf, omdat God Zijn beeld in de mens gelegd
heeft bij de schepping. Daarom moet zo iemand gedood worden.
Zie a.
Hoewel we Gods beeld zijn kwijtgeraakt bij de zondeval, blíjft de mens als kroon op Gods
schepping van waarde, omdat hij naar Gods beeld gemaakt is.

3b.
3b.

Opdracht 1
A.a.
Gedachten, woorden, gebaren, daden.
A.b.
Wraakgierigheid (wraak willen nemen).
A.c.
Kwetsen (pijn doen, verwonden lichamelijk of psychisch) of opzettelijk in gevaar brengen.
A.d.
De overheid moet ervoor zorgen dat er geen moorden gepleegd worden. Daarvoor mag zij
moordenaars straffen.
A.e.
Nijd (jaloezie), haat, toorn (woede), wraakgierigheid en dit soort dingen.
A.f.1. Je naaste liefhebben als jezelf
A.f.2. Geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid.
A.f.3. Schade bij je naaste weghouden, oftewel: zorgen (voor zover mogelijk) dat hem niets slechts
overkomt.
A.f.4. Goed doen aan je vijanden.
B.
Bijvoorbeeld: ben je wel eens jaloers? Is het goed om anderen buiten de groep te sluiten?
Mag je pesten? Wat doe je als je boos bent op iemand? Etc.
4.

Door het geloof in de Heere Jezus en de kracht van de Heilige Geest.
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Met abortus en euthanasie wordt door God gegeven leven gedood. Mensen, die naar Gods
beeld geschapen zijn. Door een kindje te doden of jezelf vroegtijdig te laten sterven vergrijp je
je dus eigenlijk aan God Zelf.

Opdracht 2
Mysterie: Psalm 139 en Psalm 8
Droefheid: Job
Lofzang: de Psalmen
Avontuur: Abraham, die het aandurfde doordat de Heere meeging
Strijd: Paulus, die streed voor het Evangelie en daarvoor ook vervolgd werd
Leven: Psalm 139, Genesis 9:6
Opdracht 3
a. De Heere heeft ook dit leven gemaakt en gewild. Als je het kind laat sterven, kom je aan God
Zelf. Hij zal voor het kind zorgen, ook als het misschien een moeilijk leven krijgt. Maar ook:
een verstandelijk gehandicapt mens kan soms vrolijker door het leven gaan dan een gezond
mens! Wie zijn wij dus om te bepalen of het kind recht heeft om te leven of niet!
b. Deze jongen gaat uit van zichzelf. God heeft hem leven gegeven en zal het op Zijn tijd weer
van hem af nemen. Laat het aan Hem over. Soms wil de Heere het lijden juist gebruiken om
mensen (dichter) naar Zich toe te trekken.
Zie verder ook antwoord a.
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Jij en de ander, de ander en jij!

Bijbelteksten over relaties:
Mattheüs 22:37-40 - En Jezus zei tot Hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw
hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het
tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naast liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de
ganse wet en de profeten.
1 Korinthe 15:10 - Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben; en Zijn genade die aan mij
bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik,
maar de genade Gods die met mij is.
Mattheüs 16:24a - Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf.
2 Timothe s 3:1 en 2a - Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf..
Leviticus 20:13a - Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben met vrouwelijk
bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan.
Romeinen 1:26b en 27a - En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik van de
vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar, mannen met mannen schandelijkheid
bedrijvende.
1 Korinthe 13 - De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet
verbitterd, zij denkt geen kwaad, de liefde vergaat nimmermeer.
Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
Voetwassing (Johannes 13)
Filippensen 2: 2-5 - Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde
hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde.
Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, achte de een den ander
uitnemender dan zichzelven.
Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.
Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.
1 Thessalonicensen 4:6 - Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling;
want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij ook tevoren gezegd en betuigd hebben.
Hebreën 13: 1-4, 7 - Dat de broederlijke liefde blijve. Vergeet de herbergzaamheid niet; want
hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.
Gedenkt der gevangenen, alsof gij medegevangenen waart; en dergenen die kwalijk gehandeld
worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk gehandeld waart.
Citaten in de schets:
1. Ze staat .. haar klasgenoten zelfaanvaarding & zelfrespect
Blz.20, Liefde en liefde is twee, H. van Groningen, jongerenperspectief
2. Vriend stamt .. je bent - definitie van vriendschapUitspraak van Debbie Alicen
3. Ware vriendschap is te zien met het hart, niet met het oog.
Anonieme uitspraak
4. Uit de .. prachtigen bloemen. - verliefdheid/ verkering
Blz.45, Liefde en liefde is twee, H. van Groningen, jongerenperspectief
5. Verliefdheid vraagt veel, maar liefde geeft veel. - verliefdheid/ verkering
Blz.49, Liefde en liefde is twee, H. van Groningen, jongerenperspectief
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Beantwoording vragen
1. Zoekopdracht
2a. Van Dale bij het woord vriend : Persoon aan wie men door genegenheid en persoonlijke
voorkeur verbonden is, resp. die ons een dergelijke genegenheid en voorkeur betoont.
Bijbelse liefde/genegenheid is gévende liefde, zie ook 1 Korinthe 13.
2b. Persoonlijk
2c. Persoonlijk
3. Het gaat er niet om wie jouw naaste is, maar voor wie jij een naaste bént. Heb de ander lief
als jezelf, ook als het je vijand is.
4a,b. Persoonlijk
4c. De Heere Jezus Christus. Voor zondaars.
Het aanbod van genade is voor zondaars: voor iedereen dus! Je kunt dat zeker weten, omdat
God Zélf het zegt. Zie ook 1 Joh. 1:9. Lees evt. ook Rom. 5:8-11.
Opdracht
Door de Bijbelgedeelten ernaast te leggen, kun je vanuit Gods Woord laten zien wat God Zélf te
zeggen heeft over het leven van de jongeren en over hun daden. Geef aan waarom iets wel of niet
naar Gods wil is.
5a.
5b.

De Heere Jezus waste de voeten van de discipelen: een werk, dat door slaven gedaan werd.
Ook al is de Heere Jezus de Koning, tóch vernedert Hij zich door Zijn discipelen te dienen.
Matthew Henry zegt het zo:

Wij zijn er zeker van, dat dit hier niet uit scherts of kortswijl geschiedde; neen, de handeling was
hoogst plechtig en ernstig; en er worden hier vier redenen aangeduid, waarom Christus het gedaan
heeft:
1. Om een blijk te geven van Zijne liefde voor Zijne discipelen, vers 1, 2 <#Joh 13.1,2>.
2. Om een voorbeeld te geven van Zijn vrijwillige nederigheid, vers 3-5. <#Joh 13.3-5>
3. Om hen te wijzen op de geestelijke wassing, zoals blijkt uit Zijn gesprek met Petrus, vers 6-11
<#Joh 13.6-11>.
4. Om hun een voorbeeld te geven, vers 12-17 <#Joh 13.12-17>. Het blootleggen dezer vier redenen
sluit de verklaring van geheel dit verhaal in.
5c.

Persoonlijke toepassing: de Heere wil dat wij onze medemensen dienen.

6.

Bespreek de punten met elkaar en geef aan waarom iets wel of niet belangrijk is.

Voor de meiden:
Nee, natuurlijk niet! Misschien vinden hun vrienden dat wel, maar een relatie is een serieuze
zaak waar je op een goede manier (biddend!) mee om moet gaan. De Heere zal je, als Hij dat
wil, op de juiste tijd een relatie geven.
Je kunt vleien en flirten met je ogen. Sommige dingen horen er gewoon bij, zoals veel naar
elkaar kijken etc. Belangrijk is het, dat je iemand niet op een zondige manier (begeerte
opwekken) het hof probeert te maken. Let ook op je kleding! Je hebt vaak niet door hoeveel
invloed dat heeft op een man. Veel met elkaar praten is een goede manier om met elkaar om
te gaan. Zo leer je elkaar ook goed kennen!
Persoonlijk. Noem zaken als:
0 Is hij een christen of niet?
0 Deel je bepaalde interesses met elkaar?
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0 Kun je goed met elkaar praten, ook over het geloof?
0 Belang van samen kunnen bidden
0 etc.
Voor de jongens:
Bespreek met de jongens dat je met respect om hoort te gaan met meisjes. Daarbij horen
geen schuine opmerkingen e.d.
Het maken van seksueel getinte opmerkingen en moppen is iets, dat niet hoort bij het Bijbelse
beeld van seksualiteit: een geschenk van de Schepper, iets moois, waar we goed mee om
horen te gaan. Schuine moppen en opmerkingen horen daar niet bij.
Zie voor de meiden
Zie voor de meiden
6.

Nee, zo bedoelde de Heere het niet. Hij geeft duidelijk aan dat geslachtsgemeenschap
thuishoort binnen de grenzen van een levenslange relatie: het huwelijk.

7.

Trouw in liefde. Niet alleen aan je eigen man of vrouw, vriend of vriendin. Hij vraagt van ons
iedere naaste lief te hebben als onszelf. Nog een aantal concrete zaken:
Kom je je afspraken na? Of zeg je ze af als er iets leukers op je pad komt?
Trouw zijn in je (school)werk
Doen wat je zegt
etc.

8a.

Homoseksualiteit is een gruwel voor de Heere: de Heere vindt het zó erg, dat deze mensen
in het OT gedood moesten worden! Het is tegen-natuurlijk, schandelijk.
Eigenlijk moet je het gedeelte voor vers 26 (uit Romeinen 1) er even bij lezen. Je kunt hieruit
afleiden dat o.a. homoseksualiteit voortkomt uit het zich afkeren van God en het dienen van
eigen goden.
Homofilie is het gericht zijn op het andere geslacht zónder geslachtsgemeenschap (en een
relatie met iemand van hetzelfde geslacht). Dit is een gevolg van de zondeval, waar de
persoon in kwestie weinig aan kan doen. Sommige homofile mensen zijn van deze gevoelens
afgekomen door het gebed. Hiervan valt niet duidelijk te zeggen of het zondig is of niet; als
iemand de Heere wil dienen, zal hij tegen deze gevoelens strijden, wat héél moeilijk voor zo
iemand kan zijn!
Homoseksualiteit is wél heel duidelijk zondig, zie ook de gelezen verzen.

8b.

9a.
9b.
9c.
9d.

New-Age, occultisme, geld, voetbal/sport,
Hoe meer wij ons van God afkeren, hoe meer Hij ons overlaat aan onszelf. Zelf kiezen we niet
voor het goede. Dit is iets, dat ook duidelijk in Nederland gebeurt.
Persoonlijk
Door gebed en het lezen van de Bijbel: dicht bij de Heere leven!

Puzzel
Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam
Openbaringen 19:9
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