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Suggestie om te beginnen:
Een oefening in het
vertoeven in Gods Woord:
Lectio Divina.
Er zijn 4 stappen: lezen –
overdenken – bidden –
aanschouwen.
Duur: 15 minuten

Impact

1. Lees Joh. 15: 1 – 8 twee
keer hardop, wees daarna
stil, wat springt uit de tekst
naar voren?
Benoem allemaal één woord
of zin, zonder op elkaar te
reageren
2 Lees opnieuw hardop de
tekst, wees enkele minuten
stil, wat wil God tegen jou
zeggen in deze tekst? Deel
dat hardop, zonder op elkaar
te reageren
3. Lees opnieuw de tekst
hardop, en wees stil. In
gebed reageer je op wat God
tegen je zegt en in je doet.
Dank hardop wat Hij je laat
zien.
4. Wees stil, kom tot rust bij
Jezus, in Zijn aanwezigheid

Liefde

Om te zingen:
Opw. 126
Opw 502
Here is my heart Lord
Om te lezen:
Johannes 15: 1 – 8
Galaten 5: 22
Voor het gebed:
Willen jullie bidden voor de
Lichtboog, voor de
voorgangers, de staf en
oudstenraad, en de vele
activiteiten?

Impact hebben, succes hebben, vrucht-dragen, daar gaat het in deze dienst over. Daar dromen we
toch van, dat willen we toch graag? Dat je leven iets teweeg brengt in het leven van anderen. Dat
je weet dat de dingen die jij doet van belang zijn. En wat is het gaaf als we succesvol kunnen zijn.
Wat geweldig als anderen geraakt zijn door de dingen die jij doet.
Daar gaat de tekst in Johannes 15: 1 – 8 over. Jezus zegt daar: Als je mijn leerling bent, mijn
discipel, als je mijn voetstappen volgt, dan kun je impact hebben. Nee…. Dan ZUL je impact
hebben.

Johannes 15 is onderdeel van het laatste gesprek dat Jezus heeft met zijn volgelingen voordat hij
opgepakt wordt en gekruisigd wordt. In Hoofdstuk 13 begint dat, daarin laat Jezus zien dat liefde
de kern is. In Joh 13: 34 – 35 zegt Jezus:
“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar
liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” Zo ziet het
eruit als je discipel bent, in zijn voetstappen van Jezus gaat staan: elkaar liefhebben.

Thuis bij de Vader
In Johannes 14 gaat het over het huis van de Vader, waar vele kamers zijn, en waar Jezus plaats
gaat voorbereiden voor ons. Jezus zegt eigenlijk: je hoort thuis bij de Vader. En als je dat weet, dat
je welkom bent bij de Vader, dat je je thuis mag voelen, dat je rust vindt bij Hem, dan heeft dat
impact in je leven. Lees eens Johannes 14: 7 – 14.

De wijnstok en de ranken
En dan komt de bekende metafoor over de wijnstok en de ranken. Jezus gebruikt altijd
voorbeelden die herkenbaar zijn in zijn eigen tijd. Jezus was op weg, lezen we aan het eind van
hoofdstuk 14, en het kan goed zijn dat hij langs zo’n wijnrank liep, hem in zijn hand nam en zei:
“Ik ben de ware wijnstok, en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en ik in hem, ZAL hij veel
vrucht dragen” (Joh. 15: 5)
In de Bijbel in Gewone Taal staat: ‘Als je met mij verbonden bent, en ik met jou. dan zul je veel
goede dingen doen’. Het is meer dan goede dingen doen, het is vrucht dragen, impact hebben.
Een appel die is verbonden met de appelboom, die smaakt naar appel. Als je verbonden bent met
Jezus, dan ga je smaken naar Jezus. Hoe ‘smaakt’ dat dan? Als je verbonden bent aan Hem, dan
proef je liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. (Galaten 5: 22)

Impact = skills + inzet
Dit is de meest gebruikte formule van impact, dat als je de mogelijkheden hebt, en als je je dan
inzet, dat je dan hoe dan ook succes hebt. Iedereen kent wel voorbeelden dat dat niet altijd werkt.
Bij Jezus geldt deze succesformule niet, Hij geeft een andere manier om Impact te hebben. Jezus
zegt twee dingen: vertoeven en snoeien, en dan zul je vrucht dragen.

Team Kerngroepen

Voor het geloofsgesprek
1. Waar denken jullie aan bij
‘Impact’? Wat is dat? Waar
zie je impact? Wat betekent
het? Schrijf de woorden die
in jullie opkomen eens op
een papier of flapover.
Wat is de Impact van de
Lichtboog, of wat zou die
kunnen zijn?
2. Vertoeven + snoeien =
impact. Bart noemt drie
voorbeelden van vertoeven.
Wat zou voor jullie
kerngroep of persoonlijk iets
zijn waarin je dichter naar
Jezus wil komen? Hoe dan?
Kun je het concreet maken?
3. De dingen die je doet
worden bepaald door wat je
gelooft van God. Hoe je
denkt over God laat je in je
gedrag zien. Herken je dat?
Hoe? Wat zou je willen leren
over Gods karakter? Zou je
een voorbeeld kunnen delen
hoe je geloof je handelen en
je doen beïnvloedt?

Vertoeven
Blijf in mij, dat is wat Jezus zegt. In dit korte Bijbelgedeelte zegt Hij dat negen keer, dit is dus
super belangrijk. Maar hoe doe je dat? Gelukkig geeft Jezus hier een begin van een antwoord
op.
1 Verdiepen in de Bijbel.
“Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie” zegt Jezus in Joh. 15: 7
Als je zijn woorden leest, als je meer begrijpt wat er staat, dan leer je meer en meer over Gods
karakter, en dan wil je het ook doen. De dingen die je doet worden bepaald door wat je gelooft
van God. Als je beseft dat God liefde is, dan gedraag je je anders in het leven dan wanneer je
denkt dat God boos op je is. Als je beseft dat God genadig is, dan zul je anders met de mensen
om je heen omgaan, en weet je dat anderen ook welkom zijn in het huis van de Vader. Daarom
doen we ook dit jaar Bijbelstudie, en blijven we nadenken en nieuwe dingen ontdekken uit het
woord van God.
2. Bidden en luisteren.
In Jezus blijven is vertoeven in zijn nabijheid door gebed. Bidden is luisteren naar God, en ook
dat willen we dit jaar opnieuw doen. Net als in de tien dagen van 24/7 gebed afgelopen
februari. Er komt een permanente gebedsruimte in de Lichtboog, waarin we met Jezus kunnen
vertoeven, luisteren en voorbede doen.
3. Doen wat Jezus zegt.
Als je blijft in Zijn liefde, als je Hem aanbidt door je te verdiepen in zijn woorden, en met hem te
vertoeven in de intimiteit van gebed, dan zul je meer en meer gaan lijken op Jezus, en wordt je
ingeschakeld in Zijn koninkrijk, en dan zal je leven, jijzelf impact hebben. Dat vraagt ook
gehoorzaamheid, dat je Jezus voetstappen volgt.

Dichter bij Jezus komen
Het nieuwe jaarthema zal zijn: dichter bij Jezus komen. Door dichter bij Jezus te zijn, mogen we
verwachten impact te hebben als gemeenschap, als Lichtboog, door de generaties heen, door
ons getuigenis heen. Welke stap zou jij willen zetten om dichter bij Jezus te komen?

5. ”Als je geen vrucht draagt
wordt je gesnoeid, maar ook
als je wel vrucht draagt
wordt er gesnoeid, om nog
meer vrucht te dragen” (Joh.
15: 2) Wat raakt je in deze
tekst?
6. Iemand schreef: de Heilige
Geest is het sap dat van de
wijnstok de rank ingaat, en
vrucht geeft. Zonder de
Heilige Geest in jou ‘kun je
niets doen’, (Joh. 15: 5b).
Leg dat eens naast Galaten
5: 22 over de vruchten van
de Geest. Welke van deze
negen vruchten zou je graag
in je eigen leven zien
groeien?

Als iemand in Mij blijft en ik in Hem, dan zal hij vrucht dragen,
maar zonder Mij kun je niets doen
Johannes 15: 5b
“De grootheid van de Vader zal zichtbaar worden
wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn” Johannes 15: 8

