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Suggestie om te beginnen:
Laat iedereen van de
kerngroep een voorbeeld
delen over iemand met
moed die je bewondert, bijv.
wat je gezien hebt in een
film, gelezen hebt in een
boek, of zelf hebt
meegemaakt.

Vorige week is er een start gemaakt met een nieuwe serie preken over christelijke
karaktervorming, en dat binnen het jaarthema ‘generaties verbinden’, om zo te groeien als
‘mooie mensen’ die intergenerationeel gemeente zijn. Vandaag gaat het over moed.
Moed inspireert
Als je hoort van een moedige handeling, dan inspireert dat, bijv. als een brandweerman een kind
uit een brandend huis redt, of je leest een verhaal over iemand die op een mooie manier
geweldloos verzet pleegt, en daar een verandering mee in gang zet tegen een onrechtvaardige
overheid. Wat kun je daar een bewondering voor hebben! Zouden we niet allemaal moedig willen
zijn, geestdriftig gaan voor de goede dingen, met gevaar voor eigen leven, met opoffering van je
eigen comfort? Wat is het vaak lastig om daarin te groeien, om stappen te zetten om een moedig
Om te zingen:
mens te worden. We lezen een paar verzen uit Hebreeën waarin de schrijver tips geeft over hoe
Opw. 604
we moedige mensen kunnen worden, hoe we geestdriftig kunnen gaan voor het goede.
Opw. 687
Lezen: Hebreeën 12: 1-2
Turn your eyes upon Jesus Het voorgaande hoofdstuk gaat allemaal over voorbeelden van mooie mensen, de helden van het
(Hillsong)
geloof die moedig achter God aangingen. Je leest over Noach, die midden in de woestijn een boot
ging bouwen, terwijl de mensen hem uitlachten. Je leest over Abraham, die de moed had om zijn
Om te lezen:
veilige plaats te verlaten en de stem van God te volgen naar het onbekende maar beloofde land.
Hebreeën 12: 1-2
Je leest over David, die moedige jonge herder, die de reus Goliath omverwerpt. Zo lees je over
veel voorbeelden van moedige mannen en vrouwen. En dan zegt de bijbelschrijver: Nu wij door
Voor het gebed:
die geloofshelden omringd zijn, mogen wij ook moedig leven. En hij geeft een aantal tips, stappen
Bid deze keer voor
om te groeien in moed. En het is net als bij oefeningen in een sportschool: het kost kracht, maar
vervolgden. Zoek op de
hoe vaker je het doet, hoe sterker je wordt.
website van Open Doors
We lezen drie tips, die als we de moed opbrengen om ze te doen helpen om te groeien als
naar de gebedskalender, en moedige mensen.
bid voor moed.
1. Ren de race die voor jou bestemd is
In Hebr. 12: 1 staat ‘Laten we vastberaden de wedstijd
lopen die voor ons ligt’. De schrijver gebruikt het
voorbeeld van een race, en daar kun je op twee
manieren naar kijken. De eerste manier van een race is;
je loopt je race, en kijkt wel wat je tegen komt,
ondertussen moet je blijven lopen. De tweede manier is
zoals bij een atletiekwedstrijd, dan loop je in een vaste
baan. Het gaat hier om de wedstrijd in de baan die
speciaal voor jou bedoelt is. Niet de race van iemand anders, niet zomaar een willekeurige race, of
de race van een vriend of collega, niet de race van je vader of moeder, waarmee je je gaat
vergelijken, nee….. jouw baan. Het vergt vaak moed om die race te herkennen, en te blijven in de
baan die voor jou bestemd is. In de verwerking staan vragen om te ontdekken wat God voor jou
bestemd heeft.
2. Reken af met lasten én zonden
In Hebr. 12; 1 staat: ‘de last van de zonde, waarin we
steeds weer verstrikt raken, moeten ook wij van ons
afwerpen’. In het Grieks staat er eigenlijk ‘de last én de
zonde’. Wat ze beide gemeen hebben, is dat het
belemmeringen zijn om jouw race goed te lopen, om te
groeien in moed.

Als de moed je
in de schoenen
zakt, zit het
precies goed om
een eerste stap
te zetten

Team Kerngroepen

Voor het geloofsgesprek
1. Bespreek met elkaar deze
definitie van moed:‘Moed is
met gevaar voor eigen
leven, of het opofferen van
eigen gerief geestdriftig
gaan voor het goede’. Ervaar
jij je wel eens moedig? Wat
gebeurt er dan? Herken je
ook het tegengestelde van
moed, en hoe ziet dat eruit?

Wat zijn lasten en zonden? Zonden zijn specifieke dingen waar we niet vaak met elkaar over
hebben. Zonden zijn dingen die je tegenhouden om die race te lopen die god voor jou bestemd
heeft. Het zin de dingen die tussen jou en God instaan en dingen die tussen jou en mensen
instaan. Dan kun je denken aan hebzucht, lust, luiheid. Naast de zonden noemt de schrijver ook
lasten. Blijkbaar zijn er zonden én lasten, lasten die geen zonden zijn en toch een belemmering
zijn en die ons tegenhouden onze race te lopen. Denk daarbij aan financiële lasten, zoals een
duur mobiel abonnement, of een hypotheek die zwaar drukt. Het is zozeer dat zoiets op zichzelf
een zonde is, maar het kan wel een last zijn om die kosten op te brengen, en dat je daarmee
andere belangrijke dingen niet kunt doen. Die zware last belemmert je op jouw weg. Hier
worden we aangemoedigd om daarin te leren snijden.
Snoeien
Het is net zoiets als snoeien; onze buurvrouw snoeit
één keer per jaar de braamstruik in onze schutting,
en wat doet ze dan? Ze knipt drie soorten takken
weg:
a) welke staken hebben prachtig gebloeid, hebben
al vrucht gedragen, maar zijn uitgebloeid?
b) welke staken komen niet tot bloei, zitten in de
weg?
Dan komt de derde categorie takken die gesnoeid
worden en die zijn vaak het meest pijnlijk:
c) welke staken komen wel tot bloei, maar zitten
andere staken in de weg om tot volle bloei te
komen?

2. Welke ‘race’ is voor jou
bestemd? Wat heeft God
voor jou in gedachten? Stel
elkaar de volgende vragen,
en link dat eens met je
geloof, je relatie met Jezus.
a) Welke gaven en talenten
heeft God jou gegeven?
b) In welke situatie ben je
geplaatst? Welke
levensfase?
c) Waar word je enthousiast
van, wat is je van God
3. Richt je blik op Jezus
gegeven passie?
3. Loop je jouw race die God
voor jou bestemd heeft, of
herken je dat je je vergelijkt
met een ander?
4. Wat zou jij als een ‘last’ in
jouw leven bestempelen?
Hoe is dat een last
geworden? Welk deel heb je
misschien wel te snoeien?
(zie punten hier
rechtsboven)
4. Moed heeft met strijd te
maken. Op welk gebeid in je
leven ervaar je strijd? Welke
moed heb jij, hebben wij als
christenen, als Lichtbogers
nodig? Kun je een voorbeeld
van strijd noemen waar je
moed voor nodig hebt?
5. Hoe speelt de Heilige
Geest een rol in alledaagse
moed? Kun je daar een
voorbeeld van noemen?

We krijgen nog een derde tip om moedig te leven. In
Hebr. 12: 2 staar ‘laten we daarbij de blik gericht
houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons
geloof’. Nou kun je naar die oproep op verschillende
manieren kijken.
a) De eerste is: Richt je op Jezus…. want hij is zo’n
geweldig vóórbeeld als het gaat om moed, net als
Nelson Mandela, Moeder Theresa, William
Wilberforce (afschaffing slavernij). Natuurlijk is Jezus
een voorbeeld van moed, dat staat ook verder in dit
vers: ‘hij liet zich niet afschrikken door de schande van
het kruis’.
b) Maar Jezus is méér dan een voorbeeld. Hij is ook de persoon waar we veilig zijn, als bij ons de
moed ontbreekt. In Psalm 46: 2 wordt over God gezongen ‘dat Hij voor ons een veilige
schuilplaats is, een betrouwbare hulp in de nood’. Wat een bemoediging!
c) Maar God is ook nog meer dan dat; ‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus’, dat
heeft te maken met strijd, met het voeren van een gevecht. In die tijd, als er strijd gevoerd
werd, ging de leider voorop, en de legers volgden. De leiders waren de helden met moed, dat
lees je in veel verhalen uit die tijd, zoals ook bij David en Goliath. Jezus is degene die voorop
gaat in de strijd, die de klappen ontvangt, die moed geeft, en die ook de overwinning behaald
heeft, en daarin dragen wij bij, Hem navolgend. Dat is waarom we onze ogen richten op Jezus.
Omdat we weten dat Jezus de race heeft gelopen, weten wij dat wij ook veilig die wedloop
kunnen lopen. Hij heeft de overwinning behaald, en wij mogen achter Hem aan lopen, Hem
volgen. Richt je blik op Jezus, Hij geeft moed en daarom ontvangen wij moed om onze weg te
gaan.

