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GELOVEN MOET JE 

ZIEN

 NET-GROEP 
Stel je de volgende situatie voor. In 

jouw klas zit iemand die Maarten heet. 

Maarten is niet zo goed in leren en heeft 

geen vrienden. In de pauze heeft Maarten 

een gesprek met Rebecca en zij zegt dat 

Jezus van hem houdt, ook al houden an-

dere mensen niet van hem. Aan het eind 

van de schooldag gaat Rebecca samen 

met haar vriendinnen iets eten. Ze ver-

tellen elkaar over wat ze vandaag hebben 

meegemaakt en Rebecca begint over 

Maarten te praten. Ze vertelt niet tegen 

haar vriendinnen dat ze Maarten over Je-

zus heeft verteld maar ze vertelt wél dat hij 

lelijke kleren heeft en stinkt uit zijn mond. 

De andere vriendinnen lachen hierom.

→  Is Rebecca voor Maarten een levend ge-

tuigenis? Waarom wel/niet?

→  Lees samen Psalm 15  

→  Leven met God verandert wie je bent als 

persoon. Welke kenmerken van een le-

ven met God lees je in deze psalm? Zien 

anderen deze kenmerken ook bij jou?

 BIG ADVENTURE 

Lees Jakobus 2:14-18 

Jakobus is heel duidelijk. Als je zegt 

dat je in God gelooft, maar het is nooit 

te zien dan is dat geloof niet levend.  

Zo zien we twee voorbeelden waar een 

christen andere mensen tegenkomt die 

honger hebben en het koud hebben. Als 

je hen niet op zijn minst probeert te hel-

pen, dan is je geloof niet echt zegt Ja-

kobus. Met andere woorden: Je kunt wel 

zeggen dat je een levend getuigenis bent, 

maar in werkelijkheid ben je dat niet als je 

geloof geen handen en voeten krijgt.

→  Wat valt je hierin op? Wat denk je dat de 

meest belangrijke reden is om anderen 

te helpen en vanuit welk hart zou je dit 

moeten doen?

Het is natuurlijk onmogelijk om iedereen 

te kunnen helpen. Maar waar het op neer 

komt, is dat we geloven met woorden én 

daden. Als we alleen met onze woorden la-

ten weten dat we in Jezus geloven, kunnen 

mensen het dus niet aan onze daden zien. 

Zo iemand noem je ook wel hypocriet. Je 

zegt het één, maar doet iets heel anders.

Als we aan de andere kant alleen maar da-

den verrichten, zonder ooit over Jezus te 

vertellen, dan kunnen we wel iets goeds 

doen voor een ander, maar zal diege-

ne het Evangelie niet horen. Zo zie je dat 

woorden én daden belangrijk zijn.

→  Kunnen andere mensen aan jou zien dat 

jij Jezus volgt zonder dat je iets over je 

geloof zegt? Waaraan zien ze dat?

→  Weten andere mensen dat jij Jezus volgt 

doordat je ze erover hebt verteld? Wat 

heb je aan hen verteld?

→  Kortom, geloof jij met woorden én da-

den? Of merk je dat je de focus op één 

van beide legt? Waaraan merk je dat? 

Lees Jakobus 2:19-26

Jakobus zegt dat alleen iets geloven niet 

genoeg is. Want de demonen geloven 

ook in Jezus maar zij zijn bang voor Hem 

(2:19). Geloof is te zien in de dingen die 

we doen. Jakobus neemt Abraham en 

Rachab als voorbeeld. Zij lieten beiden 

hun geloof zien door wat ze deden. Het 

geloof in God uitte zich in gehoorzaam-

heid en vertrouwen. 

→  We worden gered door ons geloof (Luk-

as 7:50, 8:48; Romeinen 5:1). Toch zegt 

Jakobus dat iemand niet alleen gered 

wordt door zijn of haar geloof (Jak.2:24). 

Dit lijkt tegenstrijdig te zijn. Hoe kun je dit 

verklaren?

→  Jakobus 2:22 geeft een hint.

→  Ken jij iemand die zijn geloof laat zien 

door zijn of haar daden? Wat vind je het 

meest inspirerende van die persoon? 

Wat kun je van diegene leren en hoe kun 

je dat toepassen in jouw leven?

 BACK TO YOUR GROUP 
Even terug naar het begin van deze stu-

die. We lazen dat Rebecca wel vertelde dat 

Jezus van Maarten houdt (dit is heel goed), 

maar we zagen dat Rebecca ook over Maar-

ten roddelde. Rebecca zei in haar woorden 

wel het goede, maar ze liet in haar daden 

iets heel anders zien. Wat ze zei en wat ze 

deed kwam dus niet met elkaar overeen.

→  Leg in je eigen woorden uit waarom het 

Het is trouwens heel bijzonder dat 

Jakobus hen samen noemt want 

Abraham was een Joodse man en 

Rachab was een vrouw die niet Joods 

was. In die tijd waren mannen en 

vrouwen niet altijd gelijk zoals het nu 

wel is.  Ook was er een groot verschil 

tussen of je Joods was of niet. En toch 

zijn ze beiden een voorbeeld van echt 

geloof in God.
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belangrijk is om te geloven met woor-

den én daden.

Als jij je geloof deelt met andere mensen 

ben je een vertegenwoordiger van Jezus. 

Iemand zei eens dat je als christen een 

‘wandelende Bijbel’ bent en dat je mis-

schien wel de enige ‘Bijbel’ bent die men-

sen in hun leven gaan zien.

Sommige mensen zul je maar één keer in je 

leven tegenkomen. Wat je die ene keer zegt 

over God en hoe je dat zegt kan daarom 

best belangrijk zijn voor zo iemand.

→  Wat zou je iemand willen vertellen over 

Jezus als je wist dat je deze persoon maar 

één keer in je leven zou tegenkomen?

 

Het is niet belangrijk dat je alle vragen kunt 

beantwoorden die mensen hebben, ook 

al kan dit wel handig zijn als je wat dieper 

met mensen in gesprek gaat over een be-

paald onderwerp.

Het meest belangrijke is dat je de men-

sen over Jezus vertelt (wie Hij is en wat Hij 

heeft gedaan) en Zijn liefde ook uitstraalt. 

Zorg ervoor dat je niet de ‘Rebecca’ bent 

die eerst over Jezus vertelt en daarna te-

gen iemand van je NET-groep zegt hoe 

stom die persoon bijvoorbeeld was. 

Als we mensen over Jezus vertellen, is het 

goed om het Evangelie uit te kunnen leg-

gen. Dit is namelijk het belangrijkste voor 

mensen om te horen.

→  Maak tweetallen en probeer het Evan-

gelie uit te leggen in 1 minuut. Dit is een 

goede oefening voor als je het straks 

aan andere mensen gaat vertellen. Als 

dit niet lukt, bespreek dan met elkaar 

BIG ADVENTURE ten bidden. Paulus kon weer zien, hij liet 

zich dopen, werd vervuld met de Heilige 

Geest en ging daarna meteen over Jezus 

vertellen (Handelingen 9:10-20). Paulus 

ging geloven met woorden én daden. Je 

kan ook wel zeggen “He walked the talk”. 

Hij deed wat hij zei. Hij was een vertegen-

woordiger van Jezus.

 

Om een levend getuigenis te zijn heb je 

Gods hulp nodig. Om nog specifieker te 
zijn: Je hebt Zijn Heilige Geest nodig. Als 

we het zonder Zijn hulp gaan proberen 

gaan we het op eigen kracht doen. Dan 

kunnen we veel goede dingen doen en 

mensen helpen, maar God wil graag dat 

we het samen met Hem doen.

 

Jezus zei tegen de discipelen dat ze 

moesten wachten in hun stad totdat ze de 

Heilige Geest zouden ontvangen (Lukas 

24:49; Handelingen 1:4-5). Ook Paulus zou 

eerst de Heilige Geest ontvangen voordat 

hij over Jezus ging vertellen (Handelingen 

9:17). Even later wilden de mensen van 

Paulus af (Handelingen 9:23) maar toch 

blijft Paulus doorgaan met de boodschap 

over Jezus te vertellen. Hij kan volhouden 

door de kracht van de Heilige Geest (2 Ko-

rinthe 4:7-17; Filippenzen 4:11-13).

Jezus zegt dat iedereen die aan God om 

de Heilige Geest vraagt, Hem ook zal ont-

vangen (Lukas 11:5-13). 

Ga hier praktisch mee aan de slag. Op de 

volgende pagina vind je een aantal tips 

hoe je dat kan doen. →

wat het Evangelie nu eigenlijk inhoudt.  

Welke elementen zijn belangrijk om altijd 

te vertellen?

→  Welke teksten of verhalen uit de Bijbel 

ken je die het Evangelie uitleggen? Ge-

bruik deze wanneer je het Evangelie aan 

de ander uitlegt.

 

Iedereen heeft zijn eigen manier om het 

Evangelie te delen. Sommige mensen 

kunnen goed een praatje maken over het 

weer en na een tijdje beginnen over het 

geloof. Anderen willen liever meteen over 

het geloof praten, omdat ze het moeilijk 

vinden om eerst ergens anders over te 

praten. En weer anderen doen het door 

middel van dans of muziek. Wees hier dus 

ontspannen in!

Als je niet weet wat je kunt zeggen, kun 

je altijd je getuigenis vertellen over hoe je 

Jezus hebt ontmoet.

→  Neem 1 minuut de tijd om te herinneren 

hoe je Jezus hebt ontmoet. Maak twee-

tallen en deel je getuigenis met elkaar.

 

Sluit met elkaar jullie tijd af door God te 

danken voor al Zijn nieuwe inspiratie die 

Hij jullie mocht geven. En bid tot Hem dat 

Hij jullie vanmiddag de juiste woorden/

houding en daden laat doen voor de men-

sen die we gaan ontmoeten. 

 

DIGGING DEEPER 
Een goed voorbeeld van een levend 

getuigenis in de Bijbel is Paulus. Paulus 

was een man die de christenen vervolgde 

totdat hij Jezus ontmoette op de weg naar 

Damascus waar hij blind werd (Handelin-

gen 9:1-9). Na zijn ontmoeting met Jezus 

ging hij naar Ananias om voor hem te la-



tips

 →  Hoe ga jij je vullen met Gods woorden?

Tip: Als je het moeilijk vindt om te lezen kun 

je er ook voor kiezen om naar de Bijbel te 

luisteren. Dit kun je bijvoorbeeld met de 

app van Youversion doen.

 

3. Omring je met de kinderen van God 

Als Romeinse soldaten het oorlogsveld op 

gingen hadden ze grote schilden. Als ie-

mand hen aanviel konden ze hun schilden 

voor zich neerzetten, aan de zijkanten, ach-

ter en boven hen. Zo waren ze van elke kant 

beschermd.

We kunnen niet in ons eentje christen zijn.

We hebben andere christenen nodig als 

het moeilijk is op school, met vrienden of 

thuis. Daarom is het goed om met je NET-

groep op te blijven trekken. Om samen te 

bidden, God te zoeken en samen de Bijbel 

te lezen.

→  Welke manieren kun je bedenken om 

contact te houden met je NET-groep?

1. Laat je vullen met de Geest van God

We leven in een tijd waar we onze aandacht 

moeten verdelen tussen veel dingen. Tijd 

met God kan daardoor wel eens uit onze 

gedachten gaan. En toch wil God graag dat 

we tijd met Hem spenderen.  Dit kun je sa-

men met anderen doen maar dit kun je ook 

alleen doen. Je kunt stil zijn voor God, maar 

je kunt ook bidden voor bepaalde dingen 

waar je mee zit en je kunt voor andere men-

sen bidden die God nodig hebben. Dit kun 

je thuis doen of buiten in de natuur. Dit kan 

in de ochtend, middag of avond.

Je ziet dat er niet één bepaalde methode 

hiervoor is. Het belangrijkste is dát we tijd 

met God willen doorbrengen. Tijd met God 

zal ons hart veranderen zodat het meer op 

Hem is gericht.

→  Bedenk wat bij jou past en plan voor je-

zelf een vast moment in je agenda om tijd 

met God te zoeken

 

2. Bewapen je met het Woord van God

Het is goed om de Bijbel te kennen. God 

laat hierin iets van Zichzelf zien en hierdoor 

kunnen we Hem ook beter leren kennen. 

Door onze gedachtes te vullen met de 

woorden van God, helpt het ook gelijk om 

meer vervuld te zijn met de Geest van God. 

Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld een 

Bijbelboek van begin tot eind te gaan lezen. 

Hierdoor leer je in welke situatie het verhaal 

zich afspeelt. Je kunt er ook voor kiezen 

om een bepaald thema te kiezen waar je je 

in kunt verdiepen.


