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Suggestie om te beginnen:

Generaties verbinden
Dit is het thema voor de komende periode. In het visiemanifest staat dat we als Lichtboog ‘elkaar
stimuleren om betekenisvolle relaties tussen en binnen generaties aan te gaan’. Wat kunnen we
over dit onderwerp leren uit de Bijbel?
Op startzondag sprak Robert over psalm 78: 1 – 7. “Wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan”.
Voor verreweg de meeste jongeren in Nederland geldt een negatief ‘psalmwoord’: Wij hebben het
NIET gehoord, wij weten het NIET, onze ouders hebben het ons NIET verteld. En onze leraren en
mediahelden ook niet. Er groeit een generatie op die weinig tot niets meekrijgt over God. Het is
onze taak, onze roeping om onze kinderen en jongeren wél over Hem te vertellen. Om hen toe te
rusten om een leerling en getuige van Jezus te zijn. En dat in een omgeving waarin je als christen
steeds meer een uitzondering bent. Het is onze roeping om ouders te ondersteunen zodat hun
kinderen kunnen groeien in hun relatie met God.

N.a.v. ps. 78:4 ‘vertellen van
de roemrijke, krachtige
daden van de Heer’.
Wat zou jij kunnen vertellen
uit de vakantietijd? Kun je
een ervaring, emotie,
gebeurtenis delen waarin je
de Heer krachtig ervaren
hebt. Probeer zo concreet
mogelijk te zijn in je verhaal.
Misschien heb je op je
mobiel een foto, die je eraan
herinnert?
Gezinnetjeskerk?
Geloofsopvoeding is een hele uitdaging, er zijn veel concurrerende invloeden.
Om te zingen:
Wat is eigenlijk het doel van die geloofsoverdracht door de generaties heen? Wat had, en wat
Votum en groet, Sela
heeft God daarmee voor ogen? Drie dingen lees je in vers 7. Dan zouden zij:
Opw. 501
(1) op God vertrouwen (‘hart’)
Eén gebed, Math. Buwalda (2) Gods grote daden niet vergeten (‘hoofd’ – hierin zit ook een mond: doorvertellen!)
Opw 334
(3) zich richten naar Gods geboden (‘handen’)
Dit is onze opdracht, als Lichtbogers. Om samen, jong en oud en iedereen ertussen in, God te
Om te lezen:
dienen met hart en hoofd en handen. We hebben elkaar hierin nodig, mensen van alle generaties
Psalm 78: 1-7
Generaties verbinden is niet het motto van een ‘gezinnetjeskerk.’ Het is dé opdracht van de kerk.
Exodus 34:27-35
En bij de mensen rondom Jezus, horen ook alleenstaanden, gescheiden mensen, weduwen en
2 Korintiërs 3:18
weduwnaars, homo’s, stellen zonder kinderen, en empty nesters.
Voor het gebed:
“Wat je ook doet, denkt,
liefhebt, haat, lijdt, geniet,
hoopt, vreest, verafschuwt,
verlangt – niets is God
onwaardig. Alles is geschikt
om tot gebed te maken”.
Hoe deel jij je gevoelens met
God? Welke klacht,
teleurstelling, boosheid,
verlangens heb jij?
Bid persoonlijk voor elkaar
na dit gesprek.

Het voorbeeld van Mozes
Op deze feestelijke dag wordt Nico Klomp gedoopt. Tijdens een Alpha hier in De Lichtboog is hij
radicaal tot geloof gekomen. Als hij erover vertelt, straalt hij, God is bij hem binnengekomen.
Sindsdien merkt Nico positieve veranderingen in zijn leven. En dat proces van verandering en
vernieuwing gaat nog steeds door. Zijn favoriete Bijbelgedeelte is Exodus 34. Het gedeelte dat
gaat over het herstel van het verbond, het herstel van de relatie tussen God en het volk Israël, en
van Mozes, die spreekt met de Heer.

“ Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat Hij met de Heer had gesproken” Ex. 34: 29
In Exodus 34:27-35 lezen we over Mozes, die 40 dagen en nachten op de berg Sinaï was, dichtbij
God. En over het glanzende gezicht van Mozes. We weten van Jezus dat diens gezicht op een
gegeven moment straalde als de zon (Mat. 17:2). Dit moet heel ontzagwekkend zijn geweest. Zelfs
de broer van Mozes, Aäron, bleef eerst maar op een veilige afstand, net als de andere Israëlieten
(vs 30). Je zou zeggen: dat Mozes een doek om zijn gezicht deed, was om de Israëlieten niet af te
Je kunt rond dit gebed Opw. schrikken. Maar dat is toch niet zo. Mozes sprak niet maar één keer, maar veel vaker rechtstreeks
343 zingen:
met God, zonder die doek (vers 34). En daarna gaf hij de woorden die hij van God had gehoord
Heilige Geest van God, vul
door aan het volk. Ze zagen dan de stralende glans op zijn gezicht, vers 35. Mozes had dan dus
opnieuw mijn hart
geen doek om. Op zo’n moment wist iedereen: Wow, het is echt Gód die door Mozes heen
spreekt! Mozes deed de doek pas weer om als hij klaar was met spreken. Op die manier was het
duidelijk: als Mozes nú, met de doek om, iets zegt (“Mag ik even de zout en peper”), dan is het
geen rechtstreeks woord van God.

Team Kerngroepen

Voor het geloofsgesprek
1. Het thema ‘generaties
verbinden’, is de opdracht
van de kerk, stelt Robert.
Wat betekent het? Waar
denken jullie dan aan? Hoe
is dat voor de Lichtboog?
Brainstorm eens met elkaar
over dit onderwerp.

“Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen” 2 Kor. 3: 18
Het lijkt me heel bijzonder om dat onbedekte, stralende gezicht van Mozes te zien! De apostel
Paulus vond dit ook al zo’n prachtige scène. Paulus zegt tegen de Korintiërs, en tegen ons: als dit
al mogelijk was vóór Pinksteren, voordat de Heilige Geest was uitgestort over mannen, vrouwen
en kinderen, hebben we nu dan nog niet veel meer te verwachten?
Mozes mocht vertrouwelijk met God omgaan als met een vriend (Ex. 33:11). En Mozes werd
uitgenodigd om iets van Gods glorie te zien (Ex. 33:18-23) en vervolgens zelfs letterlijk uit te
stralen. Terwijl wij, zegt Paulus, dit mogen geloven: Onze gezichten laten iets zien van de
hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken
op onze hemelse Heer. Hoe is dit mogelijk? De Heilige Geest zorgt ervoor dat we veranderen in
2. Het stralende, glanzende nieuwe mensen. Van binnenuit gaan we steeds meer op Jezus lijken.
gezicht van Mozes doordat
hij ‘de Heer had gesproken’ Vertrouwelijke omgang met God
(Ex 34:29). In Num. 11: 17 en Hoe gaat Mozes om met God en wat kunnen wij daarvan leren? Ik noem vier dingen die me
25 lees je hoe dat komt. Wat hebben getroffen.
is er nodig? Wat is het
1. Mozes spreekt heel vaak met God. Dat zie je terug in het hele Bijbelboek Exodus.
effect?
2. Mozes komt voor zichzelf op. Zo was hij heel duidelijk in de wens, dat hij beslist níet naar
Farao wilde gaan. Je kunt die ‘onderhandelingen’ tussen Mozes en God nalezen, (Ex. 3 en 4),
3. Lees 2 Kor. 3: 3-18 Paulus het is heel boeiend. En toch moet Mozes gaan! God zou Mozes niet sparen, zoals God jou en mij
vraagt zich af of we niet nog ook niet spaart voor allerlei moeiten. God zou Mozes wel helpen, zoals God ook met ons wil
meer mogen verwachten
meegaan, dwars erdoorheen.
dan Mozes (vs10) Er zit heel 3. Mozes komt ook op voor anderen. Luister eens naar deze voorbede (Ex. 32:31, NBV): “Ach
veel moois in deze tekst, wat Heer, dit volk heeft zwaar gezondigd; ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun
springt er voor jou uit?
vergeving voor de zonde. Wilt U dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat U geschreven
Waarom?
hebt.” Maar hij houdt ook de mogelijkheid open dat God toch iets anders voor ogen heeft: “Wilt
U dat niet…” Ook Mozes moet gaandeweg meer leren over wie God wel is en wie Hij niet is. En
4. Van Mozes leren we hoe over wat Gods wil is, en hoe die soms afwijkt van wat Mozes het liefst zou zien.
hij vertrouwelijk omgaat
4. Mozes deelt zijn emoties met God. Het hele palet aan gevoelens en emoties komt voorbij.
met God. In alles zien we:
Mozes deelt zijn klachten, zijn teleurstellingen, zijn verwijten en zijn verontwaardiging. Een
Zeg het tegen God!
voorbeeld lezen we in Ex. 5:22-23. Hierin klinkt iets door van: waarom grijpt U niet in? Waarom
Robert ziet 4 dingen in wat gaan de dingen zoals ze gaan? Wie bent U eigenlijk?
we van Mozes leren. Lees ze
nog eens na, en bespreek ze Schijnende Heilige
met elkaar.
Misschien denk je bij jezelf: ‘Ja, dit klinkt wel heel echt, heel authentiek. Mozes was geen
Over welke dingen praat jij schijnheilige, je zou hem eerder een ‘schijnende heilige’ kunnen noemen! Mozes was minstens
met God? En hoe spreekt
tachtig jaar oud, en ging vertrouwelijk met God om. Kun je dat als jongere ook meemaken?
God tot jou? Of is dit juist
Robert leest het waargebeurde getuigenis voor van Amy, een 8-jarig meisje dat ernstig ziek was.
wat je zo mist: dat je iets
Net als Mozes had Amy op haar manier een diepe vriendschap met God. Zij deelde alles met
‘terug’ hoort?
Hem. Ook haar vragen, haar teleurstellingen, haar frustraties en haar boosheid.
5 “Laat zo je licht maar
schijnen bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen,
God is goed”, zegt een
kinderliedje. Hoe en waar
zou jij Gods Licht kunnen
laten schijnen de komende
weken? Wat is daar
misschien wel moeilijk aan?
Vraag aan elkaar waar je
voor kunt bidden

Zeg het tegen God
Amy en Mozes. Mozes en Amy – een onwaarschijnlijke combinatie, verschillende generaties! En
toch kunnen we ons aan hen spiegelen, iets van hen leren. In vier woorden is dat dit: Zeg het
tegen God. “Wat je ook doet, denkt, liefhebt, haat, lijdt, geniet, hoopt, vreest, verafschuwt,
verlangt – niets is God onwaardig. Alles is geschikt om tot gebed te maken” (Luigi Gioia).
Getuigenis van Fieke Thierry (zowel Amy’s en Fieke’s volledige verhaal is te lezen bij de preek
van Robert)
Ik ben Fieke, 15 jaar oud en geboren met de ziekte cystic fibrosis.
Ik heb het verhaal van Amy gelezen. Ik herken veel uit haar leven maar ook zijn er dingen heel
anders. Ook ik heb vaak aan God gevraagd of Hij mij beter wil maken. Helaas is dat niet
gebeurd. Maar ik weet wel dat Hij altijd heel dicht bij mij is en voor mij zorgt.

