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Suggestie om te beginnen:
Kun je één voorbeeld uit je
leven delen waarbij je sterk
het gevoel had dat je in een
roadmovie beland was?

Wat betekent ‘aanhangers (mensen) van de Weg’?
De Weg van het Koninkrijk. ‘Het Koninkrijk’: daar hebben we vast al wel een idee bij. In elk geval
bidden we er vaak om: “Uw Koninkrijk kome.” Maar hoe zit het met het eerste gedeelte van dit
jaarthema: ‘De Weg’? Kunnen we daar wegwijs uit worden?

De Bijbel als roadmovie
Stel, je hebt een vriend zonder christelijke achtergrond. Hij vraagt jou wat de Bijbel voor een boek
is. Je zou dit beeld kunnen gebruiken: “De Bijbel is een roadmovie.”
[Een roadmovie is een verhaal waarin de hoofdpersonen een reis maken. Ze zijn steeds onderweg,
de hele film lang. Daarbij blijkt het altijd ook om nog een ander soort reis te gaan. Een zoektocht
naar vrijheid bijvoorbeeld, naar het volle leven. Of een weg naar binnen, waar je jezelf
tegenkomt.]
TIP
De Bijbel bestaat voor een groot deel uit verhalen over mensen die ook steeds onderweg zijn:
“Het zijn de mensen van de 1. Een nomadenvolk in het Midden-Oosten, met God als gids. Gaandeweg leren ze Hem steeds
Weg”, zingt troubadour
beter kennen. Maar later kiezen ze toch voor andere reisleiders (afgoden). Dan worden ze
Theo van Teijlingen. Dat
meegevoerd op een onvrijwillige reis (de ballingschap).
klinkt heel anders dan
2. Het tweede deel van de Bijbel gaat over een Joodse rabbi die de wegen van Palestina
‘kerkgangers’!
doorkruist. Deze rabbi heet Jezus en Hij noemt Zichzelf ‘De Weg’. De Weg naar God; de weg naar
Je kunt het nummer
zelfkennis; de weg naar het echte, volle leven.
luisteren op
3. En dan zijn er de mensen van de Weg: volgelingen van Jezus. Zoals Paulus, die in een paar jaar
Soundcloud.com
tijd 17.000 kilometer aflegt en intussen minstens dertien brieven schrijft.
Jezus volgen betekent dynamiek, beweging, op reis zijn. Samen met anderen optrekken.
Om te zingen:
Opw. 510
Opw 621
Opw. 687

God draagt je op de Weg
In het Oude Testament lezen we vaak over God die met mensen meegaat. God Die optrekt met
Zijn volk onderweg. God blijkt intens betrokken te zijn op Israël. In Deut. 1:21 staat dat Mozes het
volk eraan herinnert dat “u ervaren hebt dat de HEER, uw God, u gedragen heeft zoals een vader
zijn kind draagt, de hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier.”
Is dat geen prachtige uitdrukking? God droeg Israël zoals een vader zijn kind draagt.
Gods Weg volgen = een lifestyle
Jezus nodigt ons uit om Hém Er is ook een figuurlijke betekenis van ‘weg’. Hierbij gaat het om de Weg naar het volle leven, het
na te volgen. In de traditie leven zoals God het heeft bedoeld. ‘De Weg’ staat hier voor een manier van leven, een lifestyle.
Een levensstijl die past bij Wie God zelf is. Dit klinkt door in zijn verzuchting in Psalm 81:14:
van de kerk heet dit de
imitatio Christi, de navolging ‘Ach, wilde mijn volk maar horen, wilde Israël mijn wegen maar volgen.’ God wil zó graag dat de
Israëlieten op het rechte pad blijven! Dat ze leven zoals God het heeft bedoeld. In de Bijbel gaat
van Christus. Een bekend
boek van Thomas a Kempis het God erom dat we in Gods wegen wandelen. Om iets te weerspiegelen van Zijn karakter. Met
heeft die titel. Een paar jaar een mooie Latijnse uitdrukking: de imitatio Dei, de imitatie van God.
terug is een jongerenversie
De Weg en de Tora = richtingwijzer
uitgebracht. Het is aan te
raden het te gebruiken in je Het mooie is dat er altijd gelovigen zijn geweest die inderdaad graag Gods wegen willen gaan.
stille tijd; echt opbouwend! David bijvoorbeeld verlangt dit oprecht. Psalm 25:4-5 zegt: “Maak mij, HEER, met uw wegen
vertrouwd, leer mij Uw paden te gaan. Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U
bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.”
Psalm 119: 1: ‘Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet [tora] van de HEER’.
Deze tekst laat zien dat er in het Hebreeuwse denken een heel nauw verband bestaat tussen weg
en wet (Tora). Het woord Tora betekent letterlijk: markeerpaaltjes langs de weg. De Tora is de
richtingwijzer naar het leven in vrede en harmonie. Dus wat betekent ‘zonde’ in het Oude
Testament? Afwijken van de weg. En bekering? Terugkeren op de weg.

Team Kerngroepen

Voor het geloofsgesprek
1. “Geloven, Jezus volgen
betekent dynamiek, beweging,
op weg zijn”. De Bijbel en je
leven met God als roadmovie,
wat vind je van die gedachte?
2 In het OT zien we dat God
Iemand is die zijn volk draagt.
God is iemand die ons nooit laat
vallen. Deut. 1: 21 Voel jij je
gedragen door God? Ervaar jij
dat Hij met je is (geweest) op
jouw levensweg? Hoe dan, en
wanneer? Of wanneer
misschien juist niet?
3 De imitatio Dei, de imitatie
van God; God houdt van recht
en gerechtigheid, en Hij heeft
compassie met de zwakken. Dat
is het ideaal.
In hoeverre herken ik mijzelf in
dit ideaal, in deze roeping? Wat
betekent dit voor jou
persoonlijk? En voor De
Lichtboog?
4. Lees 2 Kor. 6: 1-10. In vers 1
begint het : Als Gods
medewerkers …….. Paulus
geeft een lange opsomming van
wie hij wil zijn, als navolger van
Jezus (imitatio Christi)
Wat raakt je in deze teksten?
Wat herken je in je eigen
levensweg? Wat zijn jouw
‘wegen in Christus Jezus’? Wat
werkt de verbondenheid met
Jezus uit in je eigen leven? Hoe
ervaar je de leiding van de
Heilige Geest in de weg die je
mag lopen?

Jezus onderweg
Jezus is de hoofdpersoon in de roadmovie van de Bijbel. Alle evangeliën beschrijven Jezus alsof
Hij op een voortdurende roadtrip is. Dat is geen toeval. ‘Jezus onderweg’ staat voor ‘God in
actie’. God die erop uitgaat om ons mensen te bereiken waar we zijn. Zelfs op onze
doodlopende wegen zoekt God ons op. Sterker nog: Hij is bereid om Zelf zo’n doodlopende weg
tot het einde toe af te leggen. Lucas beschrijft dit twee keer heel expliciet. In Luc. 9:51: “Toen de
tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging Hij vastberaden op weg naar
Jeruzalem.” Daarna in Luc.19:28: “Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.”
Ik ben de Weg
Jezus’ bekende uitspraak staat in Joh. 14:6 : “Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven”. Dit is
echt uniek! Geen enkele religieuze leider heeft dit ooit gezegd. Mozes, Krishna, Boeddha,
Confucius, Mohammed… Ze wezen de weg die je moest gaan. Maar ze waren niet zélf de weg.
Jezus’ uitspraak is heel gewaagd, zelfs revolutionair. In het Joodse denken betekent de Tora, de
wet van God, voor de weg van en tot God. In de Joodse traditie werd de Tora ook de Waarheid
genoemd. En het Leven. De Tora stond trouwens ook bekend als het Water. En als het Brood, en
het Licht. Al deze uitdrukkingen gebruikt Jezus voor Zichzelf!
Jezus vervult de Tora
Jezus presenteert Zich zelfs als de nieuwe Wetgever. Dat blijkt een paar verzen verderop in Joh.
14:21: “Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief”. Zie je het? Mijn geboden,
zegt Jezus. Hij verwijst niet naar de geboden van God, Hij heeft het over Zíjn geboden. Dat is
superradicaal! Hoe kan Hij dit zeggen? Jezus geeft zelf de verklaring in Joh. 14:10: “Ik ben in de
Vader en de Vader is in Mij” Als de geliefde Zoon van God wandelt Jezus in de wegen van Zijn
Vader. Als de volmaakte imitatio Dei: de imitatie van God.
Jezus nodigt ons uit om Hém na te volgen.
Het derde deel van de Bijbelse roadmovie gaat over de imitatio Christi, de navolging van
Christus. Hoe ziet dat er concreet uit?
In de eerste plaats is dat de doop. De doop betekent sterven en opstaan met Christus
(Romeinen 6:3-5).
In de tweede plaats ‘leven in verbondenheid met Christus Jezus’ (1 Kor. 4:17). Letterlijk heeft
Paulus het over ‘mijn wegen in Christus (Jezus)’.
Het volgen van Jezus betekent dynamiek, beweging, op reis zijn
Paulus schrijft in 2 Kor. 6:4-10 (BGT): “Als dienaar van God doe ik mijn werk zonder op te geven.
Ik laat iedereen zien dat ik volhoud. Ook al maak ik veel moeilijkheden, problemen en ellende
mee. Ook al word ik geslagen, gevangengenomen of door woedende mensen aangevallen. Ook
al moet ik zo hard werken dat ik zelfs niet kan slapen of eten. (…) God helpt me met Zijn kracht.
Ik strijd voor het goede nieuws en ik verdedig het, met eerlijkheid en trouw. Het maakt me niet
uit of mensen mij eren of me uitlachen. Het maakt me niet uit of mensen trots op me zijn of me
uitschelden. Ik doe mijn werk. (…) Ik heb verdriet, maar toch ben ik altijd blij. Ik ben arm, maar ik
maak veel mensen rijk. Ik bezit niets, en toch heb ik alles!”
Eén ding is duidelijk: Het is een geloofsavontuur. Niet makkelijk! Maar toch vol te houden,
dankzij de kracht van de Heilige Geest.
De Heilige Geest wil ons verbinden met Jezus. Want Hij is het Leven. Hij is de Waarheid. En Hij is
de Weg.

