
 

Download bij het kaartje "De Bijbel & Kerkenraad/bestuur/oudstenraad" 

 

 

1. Vergader opening. Lees Jesaja 55:10-11 en bespreek de vragen. 

 

   [10] Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 

  en daarheen niet terugkeert 

  zonder eerst de aarde te doordrenken, 

  haar te bevruchten en te laten gedijen, 

  zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 

   [11] zo geldt dit ook voor het woord 

  dat voortkomt uit mijn mond: 

  het keert niet vruchteloos naar Mij terug, 

  niet zonder eerst te doen wat Ik wil 

  en te volbrengen wat Ik gebied. 

 

• Heb je er weleens bij stilgestaan wat je met woorden allemaal kunt doen? Woorden 

lijken soms zwak, maar kunnen grote gevolgen hebben. Wat je zegt of schrijft, kan 

afbreken of opbouwen, ziek maken of genezen. Volgens de Bijbel geldt dat in het 

bijzonder voor het woord van God. Door zijn woord schept God de hemel en de aarde. Hij 

roept Abraham weg uit Ur en stuurt Mozes naar de farao om zijn volk te bevrijden. En 

later komt zijn woord tot de profeten, om het volk te waarschuwen en weer bij God terug 

te brengen. 

• Jesaja vergelijkt Gods woord met regen die ervoor zorgt dat alles kan groeien. Welk 

beeld zou jij gebruiken om Gods woord te omschrijven? 

 

 

 

2. Verschillende Bijbelvertalingen. 

Kijk met elkaar naar Matteüs 10:29. Ter illustratie kun je ook de volgende video bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=sczcOgotqh8. 

 

 

 

3. Inspirerende teksten over gemeente-zijn. 

Efeziërs 3:14-19 

    [14] Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,  [15] die de vader is van elke gemeenschap in 

de hemelsferen en op aarde.  [16] Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte 

schenken door zijn Geest,  [17] zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u 

geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.  [18] Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de 

lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen,  [19] ja de liefde van Christus te 

kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van 

God. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sczcOgotqh8


1 Petrus 1:22-25 

     [22] Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw 

broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,  [23] 

als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door 

Gods levende woord, dat voor altijd standhoudt. [24] ‘De mens is als gras 

  en zijn schoonheid als een bloem in het veld: 

  het gras verdort en de bloem valt af, 

   [25] maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand.’ 

Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. 

 

Psalmen 19 

   [1] Voor de koorleider. Een psalm van David. 

 

   [2] De hemel verhaalt van Gods majesteit, 

  het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 

   [3] de dag zegt het voort aan de dag die komt, 

  de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 

     

   [4] Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, 

  het is een spraak zonder klank. 

   [5] Over heel de aarde gaat hun stem, 

  tot aan het einde van de wereld hun taal. 

     

  Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de zon: 

   [6] een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, 

  een held die juichend voortsnelt op zijn weg. 

   [7] Aan het ene einde van de hemel komt hij op, 

  aan het andere einde voltooit hij zijn loop, 

  niets blijft voor zijn gloed verborgen. 

     

   [8] De wet van de HEER is volmaakt: 

  levenskracht voor de mens. 

  De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: 

  wijsheid voor de eenvoudige. 

     

   [9] De bevelen van de HEER zijn eenduidig: 

  vreugde voor het hart. 

  Het gebod van de HEER is helder: 

  licht voor de ogen. 

     

   [10] Het ontzag voor de HEER is zuiver, 

  houdt stand, voor altijd. 

  De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, 

  rechtvaardig, geheel en al. 

     



   [11] Ze zijn begeerlijker dan goud, 

  dan fijn goud in overvloed, 

  en zoeter dan honing, 

  dan honing vers uit de raat. 

     

   [12] Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen, 

  wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 

   [13] Maar wie kan al zijn fouten kennen? 

  Spreek mij vrij van verborgen zonden. 

     

   [14] Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed 

  niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn 

  en bevrijd van grote zonde. 

   [15] Laten de woorden van mijn mond U behagen, 

  de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, 

  HEER, mijn rots, mijn bevrijder. 


