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Kringpaper bij het jaarthema LEEF! – januari.  “Met vallen en opstaan” 

Het maandthema in januari is ‘Mensen die durven leven met vallen en opstaan’.  In de zakelijke start-up 
wereld is één van de belangrijkste principes die van ‘trial-and-error’. Je moet fouten maken om te leren. 
Van oudsher is de kerk erg gefocust op het niet maken van fouten; heilig leven. De Bijbel vertelt ook 
andere verhalen. We zijn beminde fouten makers. Keer op keer blijkt weer: God slaat met kromme 
stokken rechte slagen! 

Opening 
Toen hij werd gevraagd naar zijn uitvinding van de gloeilamp stelde Thomas A. Edison: “Ik heb niet 
gefaald.  Ik heb 10.000 manieren gevonden die niet werken.” Veel mensen ontlenen inspiratie uit dit 
soort uitspraken om vooral te innoveren en niet bang te zijn daarbij fouten te maken. In bewoordingen 
van het maandthema: hoe vaker je valt, hoe vaker je ook weer kunt opstaan. Door fouten te maken kun 
je groeien.  
 
- Hoe raakt deze uitspraak van Edison aan jouw leven? 
- Wat heb je met “vallen en opstaan?” Wat zijn/waren momenten in jouw leven dat dit duidelijk 
zichtbaar werd? Waar heeft het je gebracht? 

Jona 

In dit kringpaper staat het verhaal van Jona centraal vanuit Jona 2. Aan de hand van de OBT-methode 
(ontdekken, begrijpen en toepassen) gaan we er erdoorheen. Lees het eerst samen.  
 
Stap 1 – Ontdekken 
Probeer eerst de globale verhaallijn van Jona te ontdekken. Kijk hier voor een inspirerend filmpje van 
The Bible Project dat dit in 9 minuten voor je doet (NL ondertiteld): https://youtu.be/dLIabZc0O4c 
 
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?  
 
Stap 2 – Begrijpen 

- Reageer eens op deze uitspraak:  
‘Net zoals de profeet Jona, aan wie God opdroeg naar Nineve te gaan, bespeur ik in mijzelf een 
bijna niet te controleren verlangen om in de tegengestelde richting te gaan. God wijst de ene 
kant op en al mijn ‘idealen’ wijzen de andere kant op.’ – Thomas Merton 

- Jona is de profeet van God, maar hij negeert een opdracht van God. In het verhaal van Jona zit 
een neerwaartse beweging (val) en een opwaartse (opstaan). In het gebed in Jona 2 beschrijft hij 
uitgebreid zijn val. Waarin zie je dat? Wat is nu precies de val die Jona maakt? Is dat alleen dat 
hij de andere kant opging of is er meer aan de hand?  

- Zou Jona’s val iets te maken kunnen hebben met dat de tweede kans die God Ninevé gunt, bij 
Jona verkeerd valt? Hoe lees je dan vers 9 van hoofdstuk 2 ‘zij die armzalige afgoden vereren 
verlaten u, trouwe God? 

https://youtu.be/dLIabZc0O4c


2 

 

- Waarin zie je de opwaartse beweging bij Jona? Wat is het omslagpunt? (tip: vers 5) Hoe ‘staat hij 
op’?  

Stap 3 - Toepassen 

- Wat leer jij van Jona’s val en opstaan? Hoe kun je dit toepassen op je eigen leven en op dat van 
anderen? 

- Jezus geeft in Matteus 12,39-40 aanleiding om hem te beschouwen als de ultieme Jona. Hoe kun 
je dat toepassen op het thema ‘leven met vallen en opstaan’? 

- Praat eens door over wat iemand over het vallen en opstaan schrijft: 
“Als je om je heen kijkt, dan zie je toch dat het geestelijke leven van de meeste christenen 
gekenmerkt wordt door vallen en opstaan en de verzuchting: 'Ik ellendig mens, het goede dat ik 
wil dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.' En dat schijnt dan het normale 
christelijke leven te zijn. Maar gelukkig is dat niet waar..." 

- ‘In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk!’ Het komt uit een 
liedje van Sela. Hoe breng je aan de ene kant de genade van God voor hen die vallen (we mogen 
in Jezus vallen en weer opstaan) en aan de andere kant Gods verlangen naar een leven dat is tot 
eer van hem, tot opbouw van het Koninkrijk bij elkaar? 

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

 

 

 

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

Dit kringpaper is geschreven n.a.v. de thema-preek ‘vallen en opstaan’. Deze valt hier na te lezen of 

luisteren: https://www.jaarthema.nl/preken/  
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