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Kringpaper bij het jaarthema LEEF! – oktober. 

Het maandthema in oktober is ‘Mensen die Jezus’ Grote Verhaal voortzetten’. Dat verhaal is in de kern 

een verhaal over goed nieuws voor alles en iedereen: door Jezus is er vrede, genade en hoop! 

Christenen zijn uitgekozen om dat goede nieuws zelf te ontvangen en het ook weer door te geven. Want 

zo is het verhaal van Jezus voortgezet vanaf het begin: mensen die zo geraakt en veranderd waren door 

hem, gaven het verhaal over Jezus weer door. In woorden én daden. 

- Kom terug op de ‘volgende stap’ die bij september hoorde. Is het gelukt? Hoe ging dat? 

Eventueel kun je als je hier niet aan toe gekomen bent kort de tijd nemen voor een kringrondje 

waarin je aan elkaar jouw samenvatting van het evangelie ‘pitcht’.  Laat dan de buurman/vrouw 

rechts ervan kort feedback geven.  

 

 
 

- Hoe voel jij je aangesproken om het Grote Verhaal van Jezus voort te zetten? Waar denk jij dan 

aan daarbij? Hoe pak je zoiets aan? 

In dit kringpaper staat deze Bijbeltekst centraal: Handelingen 1,1-8. Aan de hand van de OBT-methode 

(ontdekken, begrijpen en toepassen) gaan we er erdoorheen. Lees het eerst samen.  

 

Stap 1 – Ontdekken 

Stel zo veel mogelijk vragen aan de tekst en beantwoord ze samen kort. Wat valt op? Over wie gaat het? 

Wanneer gebeurt het? Waar gebeurt dit? Wat is de boodschap? (tip: vers 8). 

 

Stap 2 - Begrijpen 

Focus in deze stap op vers 8 i.c.m. het voortzetten van het Grote Verhaal van Jezus. Hoe zou je dit vers 

in je eigen woorden samenvatten? 

De leerlingen worden opgeroepen ‘getuigen’ te zijn. Getuigen is één van de woorden die de Bijbel 

gebruikt voor de Grote Opdracht om bekend te maken wie God is en wat God door Jezus Christus heeft 

gedaan. Eerst werd het volk Israel aangesproken als Gods getuigen – om te vertellen wie God werkelijk 

is (Jesaja 43,12-13). Nu spreekt Jezus zijn volgelingen aan als zijn getuigen.  

Dit getuigen is onderdeel van een patroon dat lijkt op: ‘waar het hart vol van is, daar stroomt de mond 

van over’. Jezus belooft dan ook zijn Geest zodat je vol bent van Gods aanwezigheid.  

Eigenlijk getuig je altijd ergens van. Hierbij gaat het om de dingen waarvoor je staat, waarvoor je leeft, 
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wat je belangrijk vindt in het leven. Dat draag je uit in je doen en laten en vormt zo je getuigenis. Als je 

bijvoorbeeld veel van voetbal houdt zal dit zichtbaar zijn in je leven: je voetbalt zelf, of kijkt graag 

voetbalwedstrijden op televisie  - zo getuig je van waar je enthousiast over bent. 

- Waar getuig jij van in het leven? Waar zou je van willen getuigen? 

- Getuigen van Jezus kan gaan over een verbale ‘pitch’, maar is meer dan dat. Getuigen heeft te 

maken met het hele leven. Met goede theorie en levensstijl. Wat kun je hierover in de volgende 

teksten over leren? 2 Korintiërs 3,3; 1 Petrus 2,12; Filippenzen 2,14-16; Matteus 5,14-16 

- Wat vind je van deze stelling? Heb je het misschien wel eens ervaren? “Interessant genoeg komt 

ons ‘getuigen’ niet alleen ten goede van hen die God nog niet kennen, maar het verstevigt ook 

het geloof en het begrijpen van de getuigen zelf.” 

Stap 3 - Toepassen 

- Ervaar je weerstand rondom het thema ‘getuigen’? Waar zit dat vooral in? Wat je zou je (samen) 

kunnen doen dit weg te nemen? 

- Wat geeft Jezus aan zijn getuigen? (Handelingen 1,8; Matteus 28,18-20) 

- Waar en hoe voel jij je geroepen te getuigen? Kun je het uitdagend concreet maken?  

- Bespreek de suggestie voor ‘een volgende stap’ van deze maand:  

 

 

 

Sluit af en bidt voor de dingen die je genoemd hebt onder stap 3. 
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