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HANDLEIDING VOOR DE GROEP OF KRING



Deze handleiding is voor jullie groep of kring. Samen lezen jullie de veertigdagenkalender 2018 
van Tear. We vinden het geweldig dat jullie dat doen. Samen lezen, om er daarna over door te 
praten. Hopelijk voorziet het jullie van proviand en perspectief als reisgenoten op weg in het 
koninkrijk van God in deze tijd. Je kunt dit materiaal trouwens ook individueel gebruiken.

De afgelopen twee jaar hebben we gesproken over opstaan. In actie komen om recht te doen. 
En als een initiatief eenmaal is geboren, is het belangrijk dat deze vastigheid vindt om staande 
te kunnen blijven. Hoe doen we dit? Hoe bleef Jezus open en vertrouwend in zijn missie? Wat 
betekent het voor ons dagelijks leven om geworteld te zijn in Zijn opstandingskracht?

Deze kalender vervolgen we onze weg niet alleen in horizontale beweging, maar vooral in verticale 
beweging: de diepte in, funderen, een stevig fundament in God, om verder (naar anderen) te 
kunnen reiken. We gebruiken daarbij het beeld van een moestuin: de grond klaar maken, zaaien, 
wortel schieten, verpoten en groeien als een ode aan het leven, dus aan God. In hem geworteld 
dragen we steeds weer vrucht.

Voor elke week hebben we een gesprekshandleiding gemaakt bij het thema van die week. Dat 
is overigens geen complete Bijbelstudie, maar wel voldoende stof voor een prikkelende avond. 
Gebruik de teksten, opmerkingen en vragen bij je voorbereidingen om de avond vorm te geven, 
zoals past bij jullie kring of groep.

Lezen, doen, delen en bidden.

Per weekthema vind je Bijbelteksten om samen door te lezen, tips om ze te verwerken, 
onderwerpen die je met elkaar kunt delen en gebedspunten. Vooral het delen en bidden zijn 
belangrijke aspecten van de kalender. 

Dit materiaal voor groepen is geschreven door Oeds Blok. Samen met buurtgenoten is hij in zijn 
vrije tijd actief met een buurtkerk in de Amersfoortse volkswijk Soesterkwartier. Oeds coacht 
pioniers voor de Unie van Baptisten en Urban Expression. Hij merkt dat het voor pioniers, die er 
willen zijn voor anderen in de wijk noodzakelijk, is om aandacht te geven aan hun eigen bronnen, 
zeker voor de langere termijn. Het is van levensbelang om allereerst zelf de ‘begunstigde’ te 
blijven van het goede nieuws van Jezus, dat ons vrij maakt. Deze ervaring neemt Oeds mee in het 
schrijven. Hij reisde in 2013 met Tear naar Oeganda en sindsdien zijn er allerlei gelegenheden om 
samen op te trekken in de missie van God in deze tijd.

Heb je op- of aanmerkingen over dit materiaal, of is er een vraag waar jullie niet uitkomen?  
Neem dan gerust contact met ons op. Dan zoeken we het samen uit. De makers van de kalender 
vinden het leuk om met jullie mee te denken of extra uitleg te geven.

Veel zegen toegewenst tijdens de veertigdagentijd!

Joost van Dieren   Oeds Blok
jvandieren@tear.nl   info@oedsblok.nl 

P.S. In deze handleiding verwijzen we regelmatig naar kalenderdagen uit de huidige weken.  
Het is daarom handig om de pagina’s die je uit de kalender scheurt nog even te bewaren.  
Of om een van de kalenders heel te laten als naslag.

Samen 
40 dagen 

Wortel schieten!



 

WORTEL SCHIETEN: Dat is het thema van de veertigdagenkalender van Tear. In de weken richting 
Goede Vrijdag en Pasen besteden we aandacht aan onze wortels in God, in het goede nieuws van  
Jezus en Gods Woord. Zo kunnen we op onze eigen plek vrucht dragen. Veertig dagen de diepte in.

We gebruiken de komende weken het beeld van een moestuin, als beeld van ons leven in Gods wereld. 
Week 1 gaat over de bodem. Mirjam Kollenstaart, predikant met een missie voor recht doen, helpt ons 
te spitten en stenen uit de grond te halen. In wat voor grond heb jij je wortels staan? 

delen » Bespreek met elkaar wat ieder van jullie nodig heeft van de anderen om zichzelf te zijn de  
komende weken en helemaal mee te kunnen doen. Maak hierover een afspraak met elkaar.  
Deze afspraak biedt een veilige ruimte om samen in te leren!

Lezen » Hebreeën 5:8
 
Voor elke klus is voorbereidend werk nodig. Voor een nieuw begin moet veel werk verzet worden.  
En werken is zwoegen, sinds de zondeval. Het is op een bepaalde manier hard werken om je veertig  
dagen te bezinnen. Om te accepteren dat Jezus het werk heeft gedaan. En om helder te krijgen wat 
jouw eigen verantwoordelijkheid is.
 
Jezus kent zijn taak: hij moet dwars door alle ellende heen. Voor de redding van de mensheid. Hij moet 
door de dood heen om te leven en te laten leven tot in eeuwigheid. Zijn Vader heeft hem voorbereid op 
zijn taak. En zo wil hij ons ook voorbereiden op onze taak.

Delen » Het is vaak verleidelijk om snelle oplossingen te bedenken of te vermijden wat lastig is.  
Jezus’ weg gaat dwars door alle ellende heen naar het leven. Wat betekent het voor jou op dit moment 
om door dingen heen te durven gaan die je groei in de weg zitten? Vraag naar elkaars ervaringen,  
luister goed en respecteer elkaar.

Mirjam schrijft over spitten en stenen verwijderen. De voorbereiding op Pasen is een tijd om onszelf 
ontvankelijk te maken voor het goede nieuws van Jezus. De grond onder je voeten bewerken is een 
flinke klus. Helemaal als je ook alle stenen uit de grond moet verwijderen, die groei verhinderen.

Doen » We gebruiken de komende tijd het beeld van een moestuin als beeld voor jouw leven in Gods 
wereld. Teken op een A4 jouw moestuin (met stiften of pen, net wat je wilt). Je kunt het bijvoorbeeld  
indelen met dingen waar je mee bezig bent. Sta stil bij de vraag: welke stenen liggen er in mijn  
moestuin die ik wil verwijderen? Teken ze erin en schrijf er een typering bij in enkele woorden. 

Delen » Een tip is om de komende weken te werken met buddy’s in de groep. Twee aan twee leef je 
met elkaar mee om de komende tijd verder wortel te schieten in God. Als jullie dit willen: bepaal samen 
wie met wie gaat optrekken. Neem de tijd om je tekening te delen met de ander: je indeling en de  
stenen die je in de weg zitten om te groeien.

Doen » Het lied ‘Heer, wijs mij uw weg’ zegt: ‘Toon mij, dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.’  
Bespreek samen: waar verlang jij naar in de relatie met Christus bij deze woorden? Bedenk samen 
welke belofte Jezus geeft bij je moestuin met de stenen en schrijf die erbij. Bespreek: hoe wil jij de  
komende week verantwoordelijkheid nemen voor het verwijderen van de stenen? Spreek af wat je  
daarbij de komende weken als buddy’s voor elkaar wilt betekenen.

Bidden » Dank samen voor Jezus’ werk voor ons. Bid om vertrouwen op Jezus’ belofte en hulp van de 
Heilige Geest om de stenen uit je moestuin te verwijderen. Bewaar je tekening. 

Stenen eruit halen



 

Groei van het koren ontstaat doordat er eerst graankorrels sterven. Het oude omhulsel wordt  
achtergelaten. Otto de Bruijne is spreker en kunstenaar. In week 2 bepaalt hij ons bij de persoon  
van Jezus. Welk beeld hebben wij bewust of onbewust van Jezus? En wat willen we daarin mogelijk 
ontgroeien om Jezus te ontmoeten in wie Hij is?

Bidden » Laat iemand als opening het gebed hieronder bidden of bid het samen hardop.

God,
wij komen bij U zoals we zijn
in al onze breekbaarheid en kwetsbaarheid
met onze bagage en vooroordelen
onze hoop en onze dromen
ons leven en onze liefde
en we bieden het allemaal aan, aan U.

Neem alles wat wij zijn en hopen te zijn.
Gebruik ons hier, waar U ons hebt gebracht 
en help ons te zijn als Jezus.
Gebruik onze handen, onze ogen, onze oren,
onze woorden, onze stiltes,
ons werk, onze rust,
ons hart en ons verstand,

en laat Uw koninkrijk komen
in allen die leven
naast ons en om ons heen
in onze straten, op ons werk
op de plekken waar we zijn. 

Bevestig in ons Uw uitnodiging
om Uw volk te zijn hier.
Verdiep onze toewijding aan deze uitnodiging.
In onze ervaring van de 
hoogte en de diepte van het leven hier
help ons Uw liefde te kennen, 
die vernieuwt en opricht.

Uit: Onze waarden bidden. Urban Expression dagelijkse liturgie. Week 1, dag 1. Urban Expression is  
een netwerk voor creatieve gemeentestichting in de aandachtswijken van Nederland. De liturgie met 
gebeden is te bestellen via info@urbanexpression.nl. 

Delen » De vorige keer stonden we stil om ons bewust te worden van stenen in de grond van onze 
moestuin, die de groei van het zaad van het evangelie verhinderen. We schreven hier een belofte van 
Jezus bij en hielden elkaar ook onze eigen verantwoordelijk voor. Wat is er sindsdien gebeurd met de 
stenen? Deel dit met elkaar met behulp van de vraag: Waar zie je God aan het werk in je leven?  
Let op: Dit hoeft geen succesverhaal te zijn. Stenen verwijderen is een flink karwei. 

>>

Ontgroeien



 

Lezen » Johannes 7:3-12

De broers van Jezus zeggen: ‘Laat je zien! Trek op naar het grote feest in de grote stad en laat HET  
zien! Blijf niet prutsen in de marge, maar bestijg het podium!’ Maar hij koos voor onherkenbaarheid.  
De timing van het publiek ontgroeit, antwoordt Hij: ‘Niet nu, niet op jullie tijd, niet op bestelling, en  
zeker niet als superman.’ Zo liep Hij onherkenbaar onder de massa en luisterde. Incognito, zoals later, 
met die twee Emmaüsgangers. 

Otto de Bruijne voegt er aan toe op vrijdag 23 februari: misschien is Hij zo wel het dichtst bij ons.  
Otto roept bij dit verhaal over Jezus de vraag op: hoe is Jezus vandaag onder ons aanwezig?  
Welk beeld hebben we daarbij?

Laten we daarvoor eens kijken naar hoe Jezus aanwezig is na zijn opstanding. Je zou misschien  
verwachten dat Hij zich na zijn opstanding midden op het tempelplein presenteert aan de Joodse  
leiders en het volk: ‘TADAAA! Daar ben ik weer. Ik ben de machtigste.’ De verhalen in de evangeliën  
laten iets anders zien;

• Jezus vertoont zich aan een treurende vrouw (Johannes 20:11-18);
• Jezus eet met zijn leerlingen op het strand (Johannes 21:1-14);
• Jezus wandelt met twee mannen en is met hen in gesprek. Hij eet later met hen (Lucas 24:13-32);
•  Let ook op de beelden die Jezus gebruikt voor de aanwezigheid van zijn koninkrijk: zout  

(Matteüs 5:13), mosterdzaad en gist (Matteüs 13:31-33).

Delen » Wat word je in deze verhalen duidelijk over Jezus? Op welk punt word je door Jezus  
uitgenodigd om een beeld van Hem te ‘ontgroeien’ en een beeld van Hem vanuit de beschrijving in 
 de evangeliën toe te laten?

Urban Expression is een netwerk van kleine christelijke gemeenschappen in de aandachtswijken en 
oude volkswijken van Nederland (zie www.urbanexpression.nl). Een pionier uit Engeland hield ons als 
teams tijdens een weekend deze verhalen voor van Jezus na zijn opstanding. Zo hielp hij ons te kijken 
naar onze eigen situatie en hoe Jezus daarin, mogelijk onopvallend, in kleine dingen aanwezig is als 
opgestane Heer.

Doen » Pak de tekening van je moestuin op het A4 erbij. Wat groeit er in onze moestuin dat we  
misschien over het hoofd zien, en te maken heeft met de aanwezigheid van Jezus in ons leven?  
Teken het erbij, misschien als een vrucht, een bloem, of anders. Hoe kun je hier aandacht aan geven  
de komende tijd?

Bidden » Dank samen voor de aanwezigheid van Jezus in ons leven. Bid dat de Heilige Geest je 
steeds meer leidt in de waarheid: de waarheid over wie Jezus is en over hoe Hij vandaag aanwezig is. 
Doe voorbede voor mensen die jullie lief zijn. 

‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal 
niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 
Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.’ (Johannes 16:13-14)



 

Duurzaamheid is de grote passie van Martine Vonk. Haar levensmotto is: geniet van genoeg. Martine 
neemt ons in week 3 mee in actief vertrouwen: blijf zaaien op de akker van de wereld, in je moestuin.

Lezen » Prediker 11:1-6

Prediker moedigt ons in hoofdstuk 11 aan om overvloedig te blijven zaaien. Je weet niet wat de uitkomst 
zal zijn van dat wat je zaait. Dus ga gewoon aan de gang, ook al is de uitkomst onzeker. Martine schrijft 
op maandag 26 februari: ‘Laat je niet weerhouden door gedachten als: “Ik kan het toch niet”, “Wat heeft 
mijn bijdrage voor zin?”’

Prediker leert dat wie altijd op de wind let, nooit aan zaaien toekomt. Dus begin gewoon. Doe wat je 
hand vindt om te doen. Vertrouw erop dat God ermee verder gaat, ook al zie je zelf nooit het resultaat 
van wat je hebt gezaaid. Hoe klein of groot je daad ook is. Je hoeft niet 100% zeker te zijn of je het juiste 
doet. In ons werk in de Buurtkerk Soesterkwartier denk ik wel eens als we iets op touw zetten: ‘God 
zegene de greep…!’

‘Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de 
daden niet van God, die alles maakt.’ (Prediker 11:5)

Delen » Prediker lijkt te aanvaarden dat we als mensen beperkt zijn, niet alles weten en kunnen  
overzien. En dat zet hem aan tot actie en durven doen. Hoe is dat voor jou? 

Maak in de ruimte waar je bent een lijn met aan de ene kant een A4 met: ‘Wil graag alles weten en 
overzien’ en aan de andere kant een A4 met ‘Niet weten wat er komt is oké’. Laat ieder op een punt op 
de lijn gaan staan dat bij hem of haar past. Vraag elkaar waarom je staat waar je staat? Praat door over 
de vraag: Wat voor invloed heeft dit op durven zaaien met vertrouwen? Naar aanleiding van het gesprek: 
Wil je iets bewegen in een bepaalde richting? Laat ieder dat doen. Hoe lijkt dat?

Doen » Je kunt deze opdracht doen met je buddy als dat past voor jullie. Bespreek het dan samen.  
Ga eens bij jezelf na: wat wil je de komende tijd zaaien op je akker, de grond van je moestuin?  
Zie hieronder een aantal mogelijkheden die Martine ons deze week voorhoudt. Pak de tekening van je 
moestuin er weer bij en teken het zaad erin. Schrijf erbij wat het zaad is. 

•  Zaaien vanuit de Geest, zie Galaten 5:22
•  Aandacht geven aan iemand in je omgeving die je kent, zonder de totale last op je schouders te nemen
•  Daden van hoop: kopen van duurzame en diervriendelijke producten, wat bloembollen planten in je 

buurt of straat op plekken die wel wat kleur kunnen gebruiken, ondersteunen van natuurorganisaties, 
kiezen voor duurzame energie

•  Vasten om de woorden van God beter te kunnen horen: minder mobiele telefoon, overwerk, minder 
overvloedige maaltijden, minder laptop, Netflix of tv 

Bidden » Bid samen het gebed hieronder van Oscar Romero. Oscar Romero was een sociaal bewogen 
aartsbisschop in El Salvador. Vanwege zijn strijd voor recht werd hij vermoord op 24 maart 1980, terwijl 
hij de mis opdroeg.

>>

Blijf zaaien



 

Het zaad dat eens zal groeien 

Waar het om gaat is dit: Wij planten het zaad dat eens zal groeien. 
We geven de zaden water die al zijn geplant, 
wetende dat ze een belofte inhouden. 
We leggen de grondslag voor verdere ontwikkeling. 
We dragen gist aan, dat veel meer bewerkt dan wij ooit kunnen dromen.
We kunnen niet alles doen en dit beseffen is bevrijdend. 
Het maakt het mogelijk voor ons om iets te doen en om dit goed te doen. 
Het mag dan onaf zijn, maar het is een begin, een stap in de goede richting, 
een gelegenheid voor de genade van God om binnen te komen en het af te maken.
Misschien zien we nooit het resultaat, 
maar dat is nu juist het verschil tussen de bouwmeester en de werker. 
Wij zijn werkers, niet de bouwmeester. 
Dienaars, geen messiassen. 
Wij zijn profeten van een toekomst die niet van onszelf is. 
Amen.



 

Om te kunnen groeien heb je ruimte nodig. Wil je door kunnen groeien, dan zou het wel eens tijd 
|kunnen zijn om jouw wortels te verpoten. Theanne Boer lokt ons met Abraham mee in een avontuur 
van geloof. Waag de sprong!

Delen en bidden » Vertel aan elkaar je ervaringen met je ‘zaaiplannen’ sinds de vorige keer en wat 
jullie als buddy’s aan elkaar hebben gehad de laatste tijd. Bid samen en doe voorbede voor iets uit het 
nieuws van de laatste tijd.

Lezen » Genesis 12:1-3 en Hebreeën 11:11-22A

Abraham is in de Bijbel het voorbeeld en het model voor vertrouwen op God. Terwijl ongeloof en twijfel 
nogal eens aanwezig waren bij Abraham. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: ‘Abraham ging op 
weg, zonder te weten waarheen.’ Hij had alleen een stem gehoord, een belofte over een land en dat hij 
een zegen zou zijn voor alle volken. Zijn hele leven was hij een vreemdeling in het land van de belofte. 

Abraham ging op weg, zegt de Hebreeënschrijver, omdat hij zicht had op de toekomst. Zicht op een 
nieuwe stad, zicht op de genade van God. Want hij zag hoe zijn eigen zoon werd vervangen door een 
lam. Hij zag wat Jezus ging doen. In het leven van Abraham wordt duidelijk: God neemt het initiatief. 
Tegelijk doet de reactie van Abraham ertoe. Door het vertrouwen en de gehoorzaamheid van Abraham 
kan de zegen van God doorgaan naar alle volken. God waardeert het als wij met alles wat wij zijn, 
 vertrouwen op Hem!

De laatste jaren als voorganger van de Baptistengemeente Amersfoort voelde ik zelf veel onrust. Als ik 
door mijn buurt fietste, dacht ik bijna elke dag: ‘Wat ik eigenlijk wil, is hier helemaal opnieuw beginnen, 
met een kerk tussen de mensen en met mensen samen.’ Ik ontdekte dat mijn hart bij mij ‘op de stoep’ 
lag, op de plek waar ik al was. Daarvoor moest ik wel het roer durven omgooien. In 2012 waagde ik deze 
‘sprong’, samen met een groep buurtgenoten. Ik ging in mijn vrije tijd met een pionierende buurtkerk 
aan de slag en moest ander werk vinden. Deze spannende sprong heeft mij veel gegeven. Nieuwe 
ontmoetingen, veel nieuwe leerervaringen, open staan voor anderen (was ook lastig!), gelegenheden 
om Gods liefde te delen, nieuwe kansen in werk… .

Doen » Doe samen onderstaande meditatieve oefening. Laat iemand de tekst hieronder rustig  
voorlezen, terwijl de anderen luisteren (houd na elke zin stil, geef de tijd). Het kan prettig zijn bij het 
luisteren je ogen dicht te doen en je te ontspannen. Vandaar de eerste zinnen.

Doe je ogen dicht en maak het jezelf gemakkelijk. Zet je voeten stevig neer op de grond. 
Waar heb je de laatste tijd de beweging van Gods Geest gemerkt?
Waar is de vonk in wat je doet?
Waarin merk je een verlangen waar je meer aandacht aan wilt geven?
Is het God die zegt ‘wees meer opmerkzaam op dit verlangen in je leven’?
Nodigt God je uit om je wortels te verpoten?
Houd dit alles voor God in gebed (moment van stilte).

Delen » Vertel aan elkaar hoe het was om de oefening te doen en wat er naar voren kwam bij ieder. 
Help elkaar bij het onderscheiden van wat God mogelijk duidelijk maakt en bij wat een eerste stap kan 
zijn om een verlangen dat God geeft meer ruimte te geven en verder te verkennen.

Bidden » Dank samen dat God het waardevol vindt om door ons heen te werken.  
Bid voor wat er naar voren is gekomen in de groep en sluit samen hardop af met het Onze Vader.

Verpoten



 

God is de geniale uitvinder van het leven, schrijft spraakmakend theoloog Rikko Voorberg.  
Geen wortel groeit hetzelfde en elke wortel zorgt voor een eigen vrucht. Kijk naar een moestuin,  
die staat vol diversiteit. Hoe inventief zijn wij als het gaat om het leven zelf en het leven ‘doen’ met 
anderen? We volgen Rikko bij wat hij schrijft bij zaterdag 17 maart: ‘Niets leerzamer dan liefhebben’.

Delen en danken » Wat zijn de ervaringen sinds de vorige keer over verpoten van je wortels en 
‘waag de sprong’? Dank God voor wat Hij aan het doen is in jullie levens.

Lezen » Marcus 12:28-34 en 1 Korinthiërs 13:3

De ander ontmoeten is mooi en spannend. Misschien herken je het. Want die ander is zo anders dan ik, 
een ander karakter, andere achtergrond, ander geloof, andere gewoonten. De ander ontmoeten in wie 
hij of zij is, kan voelen als een bedreiging voor wie je zelf bent. Jezus spreekt in Marcus 12 over het  
allergrootste gebod in een bewogen gesprek met een wetgeleerde.

Elke Jood kende het eerste gebod om God lief te hebben met heel je hart (zie Deuteronomium 6:4-5). 
Ook het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf was niet nieuw (zie Leviticus 19:18). Jezus voegt 
iets toe: het tweede gebod is gelijk aan het eerste! Dat is heel opvallend. God liefhebben bestaat niet 
zonder de naaste lief te hebben. Jezus’ boodschap is: de aard van het allergrootste gebod is het gebod 
om je te openen voor de ander, die anders is dan jij. In een wereld met de tegenstelling wij-zij geeft dit 
gebod eenheid: De ene; God liefhebben met heel je hart. En gelijk daaraan is: de ander liefhebben,  
zoals jezelf.

Je zou kunnen denken: houden van jezelf, mag dat wel? Jezus spreekt over het liefhebben van de  
ander, zoals jezelf. Jezus laat in zijn leven zien dat je jezelf alleen kunt geven, als je iemand bent. In de 
band met zijn Vader, wist Hij wie Hij was, de geliefde. En zo kon Hij zichzelf geven, open blijven en vrij. 
Het leerproces van liefde gaat dus over het houden van God en van je naaste, maar ook over het houden 
van jezelf. 

Delen » Vertel twee aan twee (met de buddy’s of andere tweetallen) aan elkaar over een ontmoeting 
die je hebt gehad de laatste tijd met iemand die best anders is dan jijzelf. Wat maakte dat je open kon 
staan voor de ander of wat zorgde ervoor dat je dit juist lastig vond? 

Doen » (ook twee aan twee) Haal de tekening van je moestuin er weer bij. Deel met elkaar: wat is voor 
jou de bron in deze moestuin waaruit je kunt leven? Een bron van erkenning kan zijn: zo goed mogelijk 
presteren of je aanpassen aan anderen, zodat mensen blij met je zijn. Hoe is dat voor jou? Hoe kan de 
liefde en aanvaarding van God voor jou een bron zijn? Teken bij je moestuin een bron en zet erbij waar je 
naar verlangt om te ontvangen en meer in te leren ‘wortelen’. Wat zal dit doen denk je in je ontmoeting 
met anderen?

Delen en bidden » Deel wat je mee wilt nemen van deze avond en bid voor elkaar.

Willie Wortel



 

De gelegenheid om te groeien wordt voor sommigen ruw verstoord. Wereldwijd zie je dat er van 
‘sommige akkers’ van mensen weinig wordt heel gelaten. Denk bijvoorbeeld aan de duizenden  
mensen die op de vlucht zijn. Tijd om onrecht met wortel en al uit te bannen. Gerbram Heek,  
voorganger van de Veenhartkerk in Mijdrecht, roept ons op om onze handen vuil te maken voor  
diegenen wiens situatie te onveilig is om te kunnen groeien.

Lezen » Ruth 2

Ruth kwam met haar schoonmoeder naar een vreemd land. Twee berooide en kansloze vrouwen, tenzij 
er iemand is die recht doet. In Boaz ontmoet Ruth de God van Israël. Gaan zijn armen wijd open en kan 
ze thuiskomen. Boaz doet niets groots of meeslepends. Hij is gewoon op zijn eigen akker aan het werk 
en maakt daar de keuze om recht te doen. Recht aan zijn personeel. Recht aan de armen. Recht aan 
zijn medeoudsten in de stad. Zo krijgt op Boaz’ akker het onkruid geen ruimte, kunnen de mensen die 
op zijn weg komen gaan bloeien, kan Gods plan zich ontvouwen.

Delen » Ga samen nog eens door het verhaal van Ruth en Boaz heen in Ruth 2. Hoe reageert Boaz op 
Ruth? Wat heeft Ruth geraakt in de houding van Boaz? 

Boaz is een prachtig voorbeeld voor hoe God wil dat zijn kerk is. Het mooie is dat het dus ook klein en 
dichtbij mag blijven. Je hoeft niet de hele wereld op je nek te nemen, maar mag je je richten op die ene 
ander die op je pad komt of een concrete situatie.

Umoja is een benadering waarbij je de samenwerking zoekt in je woonplaats (zie www.umojanederland.
nl). Mirjam Zwaal vertelt over hoe hun kring Overvecht II van de Nieuwe Kerk door het Umoja materiaal 
een buurtcafé ging versterken dat al actief was in de wijk. 

‘Gelukkig hoef je niet altijd iets nieuws op poten te zetten, soms kun je gewoon op een rijdende trein 
springen die extra bemanning zoekt.’ Die rijdende trein vond de kring om de hoek: station ‘Burezina’, 
de buurtkamer van Overvecht. ‘Eens per maand wordt een gratis buurtmaaltijd aangeboden – uiteraard 
halal, het is wel Overvecht! De wens was om de frequentie van de maaltijden op te hogen en de draag-
kracht te verbreden, en daar is onze kring op in gesprongen.’

Doen » Wie is voor jou op dit moment die ene ander die op je pad komt? Hoe kun jij de komende weken 
deze persoon ‘recht doen’? Hoe ga je dit praktisch maken, zoals Boaz? Je kunt ook de vraag stellen: 
wat is voor ons als groep op dit moment een situatie die op ons pad komt?

Doen en bidden » Schrijf met elkaar een korte klachtpsalm over het onrecht dat je ziet en richt je 
hierin tot God. Laat iemand uit de groep de psalm voorlezen.

Met wortel en al… (onrecht uitbannen)



 

Jezus zweette bloed in de tuin van Getsemané. Hij wist dat hij een grote opdracht had aangenomen, 
en om deze te volbrengen had Hij het zwaar te verduren. Het kan een pittige taak zijn om een missie 
te volbrengen. Schrijfster en stiltecoach Mirjam van der Vegt houdt ons de passie van Jezus voor in 
deze lijdensweek. Vanuit Johannes 15 staan we stil bij wat het betekent om geworteld te zijn in  
Jezus’ vriendschap.

Lezen » Johannes 15:12-17

Bij het woord ‘passie’ denk je al gauw aan ‘dromen’, ‘bloeien’ of ‘enthousiasme’. Jezus laat een andere 
vorm van passie zien. Hij zegt: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’ 

Jezus spreekt over zijn komende dood in de taal van vriendschap. Mirjam schrijft: Jezus leed voor jou. 
Jij bent dus zijn passie. Hij heeft een diepe liefde voor jou. Hij komt voor jou op en zal altijd voor jou  
opkomen. Je verdiepen in Jezus’ lijden, is je verdiepen in zijn vuur voor jou.

Delen » Heb je er wel eens bij stil gestaan dat Jezus over zijn dood aan het kruis spreekt in de taal 
van vriendschap? Wat roept het op voor jou, als het gaat over de relatie tussen Jezus en jou? 

Jezus spreekt over vriendschap tijdens de maaltijd: ‘Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg.’  
Met doen wat ik zeg, duidt Jezus op wat Hij eerder heeft aangegeven: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar 
liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’ Jezus maakt duidelijk: ‘Je bent mijn vriend als je de ander 
liefhebt.’ De leerlingen zijn welkom bij Jezus (‘Ik heb jullie liefgehad’) en vrienden van Jezus geven dat 
welkom door aan anderen (‘Heb elkaar lief’).

Jezus zegt tijdens het eten nog iets over vriendschap met Hem. ‘Ik noem jullie geen slaven meer, want 
een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader 
heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.’ Met een vriend deel je je plannen en waar je tegen aan 
loopt. Je trekt samen op. Jezus zegt: ‘Ik deel met jullie de geheimen en overwegingen van mijn Vader. 
Betrek jullie daarin. Jullie zijn vrienden.’ (Vergelijk het verhaal van God en Abraham in Genesis 18. 
Abraham wordt ook een vriend van God genoemd in Jesaja 41:8 en Jacobus 2:23.)

Delen » De ander een welkom geven, zoals Jezus dat ook doet bij jou. Iets gepakt hebben van de  
bedoelingen van de Vader met de wereld. Daarin mee willen doen, al weet je soms niet goed hoe.  
Herken je daar iets van in je eigen leven? In welk opzicht zijn de woorden van Jezus over vriendschap 
met Hem dan mogelijk een bevestiging voor jou? 

Lezen » Johannes 19:16-42

Neem samen de tijd om dit gedeelte uit het lijdensevangelie te lezen. Neem daarna een moment stilte 
om het te overdenken. ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’

Danken » Dank samen voor de weg die Jezus ging voor ons om ons vrij te maken en de vriendschap 
met God te herstellen. Zing eventueel een lied.

Geworteld



 

De dood is overwonnen, de wortel van het kwaad is vernietigd. Alle ruimte om te leven en te groeien. 
Henk Stoorvogel, pastor van de Vrije Evangelisatie in Zwolle en leider van de 4e Musketier, nodigt 
ons uit: ‘Wanneer dingen je boven het hoofd groeien… Kijk dan omhoog, in een weg van onbevangen 
leven, geworteld in de opgestane Heer Jezus.’

Lezen » Psalm 84, met name vers 12

Onbevangen. Dat is niet meer gevangen, schrijft Henk. Niet meer beheerst worden door angst. Niet 
meer verlamd raken door voorzichtigheid. Door eindeloos afwegen en redeneren. Onbevangen betekent 
spontaan. Met open vizier. Het nieuwe ontdekkend. Dat is een levensstijl die gezegend wordt door God, 
omdat een leven in onbevangenheid één grote vertrouwenslofzang is: ‘Mijn leven is veilig in U.’

Delen » Kun je verband leggen tussen de opstanding van Jezus uit de dood en je veilig voelen,  
onbevangen kunnen zijn, midden in het leven, waarin er steeds weer van alles op je af komt?  
Welke uitnodiging ligt hier voor jou?

Henk heeft het over een levensstijl. Dit is een manier van leven die alles raakt. Ik herken in wat 
Henk schrijft de benadering van The Undefended Leader, waarmee ik leiders coach en train. Dit is 
een originele benadering vanuit een christelijke levensvisie, ontwikkeld door Simon Walker in zijn 
boek The Undefended Leader (verkrijgbaar via Bol.com). 

Walker onderscheidt twee manieren van leven.

Het leven zien als je bezit >> verdedigend zijn (‘bevangen’) >> weinig vertrouwen, vasthouden aan je 
plan, controle, risico uit de weg gaan, geen kwetsbaarheid laten zien.

Het leven ontvangen als een geschenk >> onbevangen zijn >> vertrouwen geven, bewust van  
keuzemogelijkheid in het moment, aansluiten bij wat er gebeurt, risico nemen, kwetsbaarheid laten 
zien, vrij zijn om te ontvangen of niet te ontvangen.

Mensen die meer onbevangen werden, gingen bijvoorbeeld deze dingen doen: meer vieren, om hulp 
vragen, eerder naar bed, meer sporten, rommelig zijn, emoties laten zien, genieten van het moment, 
rust nemen, voor elk avontuur gaan, de dag ingaan zonder precies te weten wat er komt.

Delen en doen » Bespreek samen: Als je meer onbevangen gaat leven, met vertrouwen op Jezus 
de opgestane Heer voor je veiligheid in deze wereld, wat zou jij dan meer gaan doen? Wat betekent dit 
praktisch voor de komende tijd?

Delen en danken » Kijk samen terug op de veertig dagen Wortel schieten. Pak de tekening van je 
moestuin er nog eens bij. Wat is de oogst voor jou en voor jullie? Als jullie met buddy’s hebben gewerkt: 
wat leverde dit op? Bied de oogst bij God aan in dank en gebed. 

Het was een plezier deze weken voor te bereiden voor jullie. Graag geef ik jullie deze wens mee, onder 
de hoede van Jezus de opgestane Heer, open naar God, naar jezelf en naar de ander op je pad.

Mogen jullie elke nieuwe dag ontvangen als een geschenk.
Dat is het begin van vrijheid. (naar Simon Walker)

Mogelijk is de werkwijze van Umoja Nederland iets voor jullie gemeente.  
Kijk eens op www.umojanederland.nl voor meer informatie.

Boven het hoofd groeien


