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Het karakter van de wereld

 
 

Opening 

- Hoe gaat het? 

- Gebed 

 

1. Introductie 

Waar denk jij aan bij het thema “Karakter van de Wereld”? 

 

2. Bijbel: Matteüs 5: 1-14 

Jezus en de zaligsprekingen. Jezus laat het verschil tussen de wereld en Zijn koninkrijk zien.  

 

3. Luisteren en kijken 

We gaan een lied luisteren. Het lied is van Damascus en heet “Het Licht”. De heftige vraag 

die centraal staat in Het Licht: als alle zekerheden in het leven wegvallen, wat houd je dan 

nog over? Kijk en luister, let op een paar dingen: 

- Wat laat dit lied zien over het karakter van de wereld?  

- Wat zegt de tekst in dit lied over het karakter van de wereld? 

- Vallen er andere dingen op? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=45H1YTi92ho 

 

4. Mindmap 

We werken in tweetallen aan een mindmap. Pak een zwarte stift en een andere kleur stift.  

- Schrijf in 5 minuten met zwarte letters het karakter van de wereld. Associeer 

er maar op los. Alles mag, niets is fout 

- Wanneer de 5 minuten voorbij zijn schrijf je met een andere kleur het karakter 

van God naast de opgeschreven punten over het karakter van de wereld.  

 

5. Afsluiting 

De  wereld is mooi, maar we ontdekten ook dat er veel gebrokenheid in deze goed 

geschapen wereld is. De wereld is hard. We ploeteren, zoeken, vechten, zweten... Maar er 

is altijd hoop! Het verhaal van Jezus brengt hoop. God de Vader heeft een "omgekeerde 

wereld" in gedachten. Luister maar eens naar hoe Matthijn Buwalda hier over zingt in zijn 

lied "Hotel de Hoop"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZy_vHIy20A 

 

6. Kringgebed 

- Neem vooraf de tijd om na te denken over wat je ontvangt van deze wereld en wat je 

ontvang van God. Ieder brengt om de beurt zijn dank in het gebed bij God. 

 

Amen!  

https://www.youtube.com/watch?v=45H1YTi92ho
https://www.youtube.com/watch?v=gZy_vHIy20A

