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Voorwoord 

Dit boekje is een uitnodiging om thuis mee te doen met het jaarthema van 

dit seizoen:  Welkom in Gods huis. 

Het jaarthema is gekozen aan de hand van het karakter van onze 

gemeente dat in 2019 is vastgesteld. Dit karakter is een aanvulling op onze 

visie en is als volgt omschreven: ‘een warme, gastvrije en veelkleurig 

vierende gemeente met focus op dienstbaarheid en jongeren’. 

Afgelopen september zijn we op startzondag met het jaarthema gestart. 

We hoopten dat we het gemeentelijke leven weer konden oppakken 

zonder al te veel beperkingen. Toch kwam er in december een lockdown. 

De diensten zijn weer online en elkaar in groepen ontmoeten is helaas niet 

mogelijk. Op het moment dat we dit boekje maken is niet duidelijk wat er 

van 16 januari t/m 5 februari mogelijk is.  

Wat zou het mooi zijn als we de komende drie weken thuis met elkaar 

verbonden zijn doordat we hetzelfde lezen uit de Bijbel en aan de slag 

gaan met het jaarthema. Misschien kun je samen met een ander 

gemeentelid de online dienst meebeleven of eens doorpraten tijdens een 

wandeling. Doe je mee? 

Elk zondag/week behandelen we een ander aspect van het jaarthema: 

16 januari  Welkom in Gods huis - zoals je bent 

23 januari  Welkom in Gods huis - met je leven  

30 januari  Welkom in Gods huis - om mee te doen 

In dit boekje tref je materiaal aan om thuis aan de slag te gaan, alleen of 

samen. Voor iedere week is er een Bijbelleesrooster, met verschillende 

verwerkingsvormen voor alle leeftijden. Achterin het boekje is materiaal 

opgenomen om samen (in een groep) aan de slag te gaan met het thema.  

 



Week 1: Welkom in Gods huis - zoals je bent 

Deze week sluit het leesrooster aan bij het thema van de dienst van 

zondagmorgen. We denken dus verder na over een gastvrije, genadige 

cultuur in de gemeente van Jezus Christus. Hoe kun je daaraan bouwen, in 

je persoonlijke leven en in het leven als gemeente? Over die vraag lezen 

we een zevental teksten uit het oude en nieuwe testament. 

 

Bijbelleesrooster 

Zondag 16 januari: Lucas 19 vers 1 t/m 10 
Jezus heeft zichzelf bij Zacheüs uitgenodigd, nog voordat die zijn gedrag 
veranderde. Zo gaat dat blijkbaar in het Koninkrijk van God. 

Gebed: 
Heer Jezus, help mij om net als U mensen te aanvaarden zonder vooraf 
voorwaarden te stellen. 
 
Maandag 17 januari: Psalm 122 vers 1 t/m 5 
Jeruzalem was niet alleen het religieuze centrum met Gods huis, maar ook 
de plek van de rechtspraak. Gods huis is een huis waar gerechtigheid 
heerst. 

Ter bezinning: 
Gerechtigheid heeft te maken met mensen tot hun recht laten komen. 
Hoe kunnen we in onze gemeente mensen tot hun recht laten komen?  
 
Dinsdag 18 januari: 1 Samuël 3 vers 1 t/m 18 
De hogepriester Eli slaat met zijn oppervlakkige oordeel van Hanna de 
plank mis. Laten ook wij niet afgaan op onze eerste indruk, maar tijd en 
aandacht hebben om mensen in hun hart kijken. 

Gebed: 
Heer, help mij om niet te snel op mijn eerste indruk af te gaan, maar te 
proeven wat in het hart van mensen leeft. 
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Woensdag 19 januari: Johannes 8 vers 1 t/m 11 
‘Ik veroordeel u ook niet.’ Die woorden mag je op jezelf betrekken als jij 
God verdriet hebt gedaan. Maar Jezus vraagt vervolgens ook om die 
houding naar anderen te weerspiegelen. 

Ter bezinning: 
Ben ik net zo genadig voor anderen als God voor mij is? 
 
Donderdag 20 januari: Spreuken 11 vers 13 en Jakobus 3 vers 7 t/m 10 
Een genadige cultuur in de gemeente betekent ook: genadig en 
betrouwbaar zijn in wat je zegt. Roddel en kwaadsprekerij zijn een bron 
van onveiligheid. 

Gebed: 
Kijk eens terug op de afgelopen week: over hoeveel mensen heb jij deze 
week genadige woorden gesproken en over hoeveel mensen ongenadige 
woorden? Vraag om vergeving voor het venijn van jouw tong en bid Psalm 
19 vers 15: ‘Laten de woorden van mijn mond U behagen, de 
overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.’  
 
Vrijdag 21 januari: Marcus 12 vers 38 t/m 44 
Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Dat geldt ook voor wat u, jij 
en anderen bijdragen aan Gods koninkrijk. 

Gebed: 
Heer, help mij om de kleine bijdragen aan uw Koninkrijk als groot te zien. 
 
Zaterdag 22 januari: 1 Korintiërs 13  
De meest bijzondere gaven van Gods Geest zijn niets waard als de liefde 
ontbreekt.  

Opdracht: 
De eerste zin uit een lied dat vermoedelijk teruggaat tot de 4e eeuw na 
Christus luidt Ubi caritas et amor, Deus ibi est: ‘Waar liefde en vriendschap 
zijn, daar is God’. Mijmer een poosje over deze uitspraak of zoek op 
internet een liedbewerking (bijv. van Sela of Taizé) en beluister die. 
  



 

Voor de kinderen 

Wie ben jij?  

Ik ben heel nieuwsgierig! Kijk eens in de spiegel hoe 

mooi jij bent. Een kind van God. Wauw! Ieder kind mag 

in de kring komen bij God. Je bent welkom zoals jij bent!  

In de Bijbel staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw. 

Als je de QR-codes scant kun je een lied beluisteren en het 

verhaal van de Samartiaanse vrouw bekijken. Ook kun je 

misschien wel alle woorden oplossen uit de put. Veel 

plezier en succes! En je weet het hè, je hoort er bij zoals jij 

bent! 

 

Gebed: 

Bedank God, want Hij geeft ons wat wij nodig hebben. 

Vraag Hem om jou te helpen anderen niet te veroordelen, 

maar juist Zijn liefde en genade aan anderen uit te delen. 
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Je mag jezelf tekenen in de spiegel en versier je hem daarna prachtig?  
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Jij telt mee! 

In de adventsperiode was het thema ‘Tel je mee’. We leefden toe naar 

Kerst. Jezus kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind. Tijdens 

zijn leven zocht Jezus de mensen op die in de maatschappij niet meetellen, 

zoals tollenaren en hoeren. Ook zegende Jezus de kinderen. Zo liet God 

aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een 

speciale plek bij Hem hebben.  

Misschien heb je het idee dat je in de 

kerk niet gezien wordt en dat er geen 

plek voor je is. Dat kan zomaar 

gebeuren en is niet goed. We doen als 

kerk iets fout als niet iedereen meetelt 

en mee kan doen! 

Want de Bijbel vertelt dat ieder mens 

waardevol is voor God. Lees maar in 

Psalm 139 (zie kader). Je bent 

waardevol! Ook als je niet rijk, knap, 

beroemd, machtig of slim bent en geen 

duizenden volgers hebt op sociale 

media. 

Opdracht:  

Hieronder staan twee QR-codes met linkjes naar een video en een lied. 

Bekijk deze twee video’s en laat ze op je inwerken. 

 

 

 

 

U maakte mij in de buik van 

mijn moeder. Elk deel van 

mijn lichaam hebt U 

gevormd. 

Ik dank U daarvoor. Want 

het is een wonder, zoals ik 

gemaakt ben. 

Alles wat U maakt, is een 

wonder. Dat weet ik heel 

goed. 

Psalm 139: 13, 14 BGT 



Week 2: Welkom in Gods huis - met je leven 

Ook deze week sluit het leesrooster aan bij het thema van de dienst van 

zondagmorgen. We denken dus verder na over hoe de gemeente een plek 

kan zijn waar je welkom bent met je (dagelijks) leven als persoon en/of 

gezin. In verband daarmee lezen we een zevental teksten uit het oude en 

nieuwe testament. 

 

Bijbelleesrooster 

Zondag 23 januari:  1 Koningen 8 vers 5 t/m 13 
Een wolk vulde de tempel. In deze wolk was de majesteit van de Here God 
aanwezig (vers 11). 

Gesprek:  
Ervaren wij wel eens iets van Gods aanwezigheid in de gemeente? En zo 
ja, hoe en wanneer? 
 
Maandag 24 januari: 1 Koningen 8 vers 14 t/m 21 
Behalve de wolk, was er ook de ark, de gouden kist met de zogenaamde 
verbondsplaten. 

Opdracht:  
Probeer je een beeld te vormen van de ark (Ex. 25 : 10-22): hoe zag hij 
eruit? Wat lag erop? En wat lag er eigenlijk precies ìn? En waarom komt 
die ark in het allerheiligste deel van de tempel te staan?  Waarom zijn die 
twee, wat erop en erin ligt, zo belangrijk? 
 
Dinsdag 25 januari: 1 Koningen 8 vers 22 t/m 29 
Salomo verwondert zich erover dat God zich aan een plaats (de tempel) 
zou willen binden, terwijl Hij toch de Schepper van hemel en aarde is.   

Gesprek:  
Kennen wij dat ook in onze geloofsbeleving, besef dat het niet 
vanzelfsprekend is dat God bij ons is, en tegelijk verwondering erover dat 
hij in Jezus toont dat Hij dat wel degelijk wil zijn? Hoe combineren wij 
ontzag en liefde? 
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Woensdag 26 januari: 1 Koningen 8 vers 30 t/m 39 
Salomo bidt dat de tempel ook de plek mag zijn, waar dingen rechtgezet 
worden, waar zonden vergeven en straffen tot een eind gebracht worden. 

Gesprek:  
In Rooms-Katholieke kerken zie je vaak biechthokjes. Zit daar niet iets 
moois in? Zou je er behoefte aan hebben om te kunnen biechten of aan 
een persoonlijk gebedsmoment (zgn. ministry) na de dienst? 
 
Donderdag 27 januari: 1 Koningen 8 vers 41 t/m 43 
Salomo bidt ook alvast voor de eventuele komst van vreemdelingen naar 
de tempel in Jeruzalem. En bidt God om gebedsverhoring voor deze 
mensen.  Wat mooi dat het hart van deze superrijke machtige koning van 
Israël uitgaat naar de mensen die de God van Israël niet kennen! 

Gebed: 
Bid om de gezindheid van Salomo en bid concreet voor ‘de vreemdelingen’ 
die je kent. Bid om een gastvrije gemeente. 
 
Vrijdag 28 januari: 1 Koningen 8 vers 52 t/m 56 en 59 t/m 60 
Salomo heeft gebeden of het verbond, waarin God er voor zijn volk is en 
zijn volk er voor Hem, mag functioneren in de tempel. Salomo verwacht 
dat dat wederzijds zorgen voor elkaar zijn uitwerking niet zal missen!  
“Dan zullen alle volken op aarde beseffen dat de HEER God is, Hij alleen.” 

Vraag : 
Hoe kunnen we aan de wereld om ons heen laten zien hoe mooi en 
kostbaar voor ons de omgang met God is?     
 
Zaterdag 29 januari: 1 Korintiërs 3 vers 9c t/m 17 
Is het niet opmerkelijk dat Paulus de gemeente zo zonder meer ‘Gods 
tempel’ (v17) kan noemen. Blijkbaar zijn de stenen en het hout, het goud 
en zilver (2 Kron. 3 en 4) niet het belangrijkste, maar of God er kan wonen. 

Vraag:  
Ook Jezus liet al zien dat het niet om stenen gaat. Aan welke uitspraak van 
Jezus moet je dan denken? (als je het niet weet : Joh. 2 : 19 t/m 21) 



 

Voor de kinderen 

 

Deze week gaat het over Gods huis. Iedereen is namelijk welkom in Gods 

huis. Gaaf toch! Waar staat het huis van God? Is het groot of juist een knus 

huisje? Ik denk zelf heel groot. Hoe groot denk jij? Hoe zou Gods huis er 

eigenlijk van binnen uitzien en zou je er verstoppertje kunnen spelen? Of 

is het soms het kerkgebouw waar je op zondag naartoe gaat? Waar woont 

God nu precies en waar woonde hij vroeger? 

Eén ding kan ik je verklappen: het huis van God is meer dan alleen een 

kerkgebouw. Want jullie doen vast thuis, op school of in een jeugdgroep 

ook dingen met het geloof. Gods huis is waar jij bezig bent met wat God 

wil. Dat kan dus op heel veel plekken zijn. Deze week mag je de tekening 

op de volgende pagina kleuren en is er een ‘zoek-iemand-die’ opdracht. 

 

Zoek iemand die….. 

Let op! Elke keer mag je maar 1 naam opschrijven, daarna moet je weer 

op zoek naar iemand anders. 

Bijna 24 uur in 

de kerk is  

 

 

Naam …………… 

Zingt voor in de 

kerk 

 

 

Naam …………… 

Thuis kijkt naar 

de kerkdienst 

via YouTube 

 

Naam …………… 

Op school 

christelijke 

liedjes zingt 

 

Naam …………… 

De tabernakel 

wel eens gezien 

heeft 

 

Naam …………… 

Naar de 

Bijbelklas is 

geweest 

 

Naam …………… 

Elke avond bidt 

voor het slapen 

 

 

Naam …………… 

Welkom is in 

Gods huis 

 

 

Naam …………… 

 

Heb je het compleet? Maak een selfie met dit blad en mail je foto naar 

jeugdwerker@ngkkampen.nl 
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Week 3: Welkom in Gods huis – om mee te doen 

In de gemeente van Christus ben je welkom zoals je bent en met heel je 

leven. Je kunt er op adem komen en je wordt gestimuleerd om mee te 

doen met Gods missie: Gods grote daden verkondigen (1 Petrus 2: 9). Dat 

kan zowel in de gemeente als daarbuiten. Iedereen, jong en oud, kan 

meedoen.  

 

Bijbelleesrooster 

Zondag 30 januari: Marcus 6 vers 30 t/m 44 
De leerlingen van Jezus krijgen een onmogelijke opdracht. Een jongen met 
vijf broden en twee vissen brengt uitkomst. Als je wat je hebt aan Jezus 
geeft, dan vermenigvuldigt Hij het en is het bruikbaar voor zijn missie. 

Gebed: 
Heer Jezus, laat mij zien hoe ik mee kan doen met uw missie. Leer mij er 
op te vertrouwen dat U mijn mogelijkheden kunt gebruiken. 
 
Maandag 31 januari: Exodus 3 vers 11, 12 en Exodus 4 vers 10 - 17 
God wil Mozes gebruiken om zijn volk te bevrijden uit de slavernij in 
Egypte. Mozes vindt zichzelf niet geschikt en zegt dat hij er de kwaliteiten 
niet voor heeft. Toch wil God juist hem gebruiken. 

Ter bezinning: 
Misschien vind je jezelf niet geschikt voor een taak in de gemeente (of een 
ander meer geschikt). Bij God kom je daar niet mee weg. Hij is erbij en kan 
ieder mens gebruiken. Wat betekent dat voor jou? 
 
Dinsdag 1 februari: Exodus 31 vers 1 t/m 11 
Bij de bouw van de Tabernakel zijn vaklieden nodig. De Heer bezielt hen 
om hun talenten in te zetten. God schakelt vaklieden in bij zijn missie in 
deze wereld.  

Vraag: 
Hoe kan God jouw werk gebruiken in zijn plan voor de wereld/gemeente? 
 



 

15 
 

 
Woensdag 2 februari: Lucas 2 vers 41 t/m 52 
Als tiener kan Jezus in de tempel vragen stellen en wordt Hij volop serieus 
genomen.  

Ter bespreking: 
Voel jij je als tiener vrij om je vragen te stellen in de gemeente en heb je 
het gevoel dat je serieus genomen wordt? Wat kunnen we als 
volwassenen doen om ook tieners mee te laten doen? 
 
Donderdag 20 januari: Matteüs 9 vers 35 t/m 38 
Jezus krijgt medelijden met de mensenmenigte en koppelt dat aan een 
oproep aan zijn leerlingen om te bidden om arbeiders. Zo kan medelijden 
of ontferming een motivatie zijn om mee te gaan doen met Gods missie.  
 
Gebed: 
Heer, open mijn ogen voor de mensen om mij heen. Maak mij bewogen 
met hen en laat me zien hoe ik hen kan dienen.  
 
Vrijdag 21 januari: Lucas 10 vers 1 t/m 11 en 17 - 23 
Jezus schakelt mensen in bij zijn missie. Die hoeven dat niet alleen te 
doen, maar gaan samen op pad. Ze keren vol vreugde terug, want ze 
hebben ervaren dat Jezus naam sterker is dan het kwaad. 

Vraag: 
Met wie zou jij samen kunnen optrekken om mee te doen met Gods missie? 
Ken je de vreugde van het meedoen aan Gods missie? 
 
Zaterdag 22 januari: 1 Korintiërs 12 vers  1 t/m 11 
Paulus schrijft dat in iedereen de Geest zichtbaar aan het werk is, ten bate 
van de gemeente (vers 7). Iedereen kan en mag dus meedoen! 

Opdracht: 
Zoek op internet Opwekking 786 (Met hart en handen) 
op of gebruik de QR-code. Luister naar dit lied en bid 
het mee. 
 



 

Voor de kinderen 

 

Wat doe jij graag? Waar ben jij heel goed in? Doe jij graag dingen alleen of 

liever samen? Ik weet zeker dat jij veel gaven en talenten hebt! 

De Nerflanders (dit zijn filmfiguren) worden op 

een ochtend wakker. Ze zijn erg opgewonden als 

ze zien dat iedereen een speciaal geschenk heeft 

gekregen. Elk geschenk past perfect bij elk 

persoon. Als ze ontdekken waar deze geschenken 

voor zijn bedoeld, ontdekken ze iets veel groters 

dan alleen een hamer of een lepel.  

Ze ontdekken namelijk dat ze deze speciale 

geschenken kunnen gebruiken om er iets goeds mee 

te doen. Met welke speciale geschenken/ gaven van 

God zou jij iets goeds voor God en de mensen om je 

heen kunnen doen? Scan hiernaast de QR-code en 

bekijk de film “Speciaal voor jou”. 
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TALENTENKAART  

Welke talenten hebben jullie als gezin? Teken eerst alle gezinsleden en 

daarna mag iedereen zijn talenten of gaven op deze kaart schrijven. 

Kunnen jullie ze komende week inzetten? 

 

Papa:  

 

 

 

Mama:  

 

 

 

……… 

 

 

 

……… 

 

 

 

………  



The Butterfly Circus 

Jij mag zijn wie je bent, met je talenten en gaven.  

Ik hoop dat jij een mooie inspiratiebron bent voor de 

wereld om je heen. Als je de inspirerende film “The Butterfly Circus” 

bekijkt, weet je zeker dat wie je ook bent, hoe je ook doet of eruit ziet, dat 

JIJ, met je TALENTEN EN GAVEN, je voor God, jouw familie en vrienden, de 

kerk en de wereld mag inzetten! Scan de QR-code gauw, want de film is 

heel indrukwekkend. 

De korte inspiratiefilm The Butterfly Circus (2010) neemt 

je mee naar de tijd van de grote depressie in de jaren 

dertig in de Verenigde Staten. Mensen vonden afleiding  

bij het circus waar onder andere bijzondere mensen 

tentoongesteld werden. 

Eén van hen is Will - De Man Zonder Ledematen (Nick Vujicic). Zijn leven 

verandert als Mendez, de directeur van The Butterfly Circus, hem begroet. 

Will verlaat stiekem zijn plek en sluit zich aan bij de groep van Mendez. 

Dan gebeurt er iets waardoor Will zijn houding drastisch verandert. Hij 

wordt een volwaardig lid van het team en inspiratiebron voor anderen. 
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Materiaal voor groepen 

Studie voor kringen in het kader van het jaarthema 

Welkom in Gods huis 
Intro 
Beluister of zing het lied ‘Welkom in Gods huis’ van 
Schrijvers voor Gerechtigheid (scan de QR-code). 

Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 

Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis. 

Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 

Spreek met elkaar door over dit lied: 
1. Wie worden door de liedschrijvers met open armen ontvangen in 

Gods huis? 
2. Wat willen zij deze mensen geven? 
3. Wat wordt er volgens jou bedoeld met ‘hier is het goed, hier mag je 

zijn’? 
 



De bijbel open 
Lees met elkaar Lucas 14 vers 12 t/m 24 
 
Uitleg bij het bijbelgedeelte 

• In deze gelijkenis gaat het over een feestmaal in het koninkrijk van 
God (zie vers 15). Dat koninkrijk wordt in de Bijbel in Gewone Taal 
vaak vertaald met ‘Gods nieuwe wereld’. Dat koninkrijk is er voor een 
deel nu al: het begon toen Jezus op aarde kwam en mensen Hem als 
Koning gingen erkennen. Daar waar Jezus Koning is, daar is de nieuwe 
wereld al begonnen. Maar een deel van dat koninkrijk is er nog niet: 
het krijgt zijn definitieve vorm als Jezus terugkomt op aarde. In de tijd 
tussen Jezus eerste en tweede komst naar de aarde gaat het 
Koninkrijk van God de wereld over. 

• Ons jaarthema is ‘welkom in Gods huis’, waarbij we vooral denken 
aan de gemeente van Jezus Christus. Het is goed om je te beseffen 
dat er een overlap is tussen het koninkrijk van God en de gemeente 
van de Heer Jezus. In beide is Jezus Koning. Maar beide vallen niet 
volledig samen: niet alles in de kerk is koninkrijk van God, en ook 
buiten de kerk vind je sporen van dat koninkrijk. Toch is dit gedeelte 
wel toepasselijk omdat Jezus in deze gelijkenis spreekt over Gods 
koninkrijk als een ‘feestzaal in een huis’. 

• De gelijkenis die Jezus vertelt vanaf vers 16 gaat over mensen die op 
een heel onbeleefde manier een uitnodiging voor een geweldig feest 
afpoeieren. Daarmee hebben ze zichzelf buitengesloten en komen 
anderen op het feest. 

• De vertelling is een gelijkenis, geen geschiedenis of profetie. Het 
verhaal is een oproep om de agenda van de Heer Jezus en zijn 
koninkrijk over te nemen. Toch kun je in de loop van de tijd wel 
verschillende betekenissen aanwijzen: 
 
1. De eerste laag van de gelijkenis speelt in de tijd dat Jezus deze 

gelijkenis vertelt. Jezus is als de dienaar (vers 17). Hij nodigt de 
mensen uit om in Gods koninkrijk te komen leven en feest te 
vieren. Maar de gevestigde orde, de Farizeeën en 
Schriftgeleerden, hebben allerlei excuses om niet in te gaan op 
de uitnodiging. Het zijn letterlijk de armen, achtergestelden en 
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gehandicapten die met Jezus eten 
en feestvieren (Matteüs 9 vers 12). 
 

2. De tweede laag van de gelijkenis speelt in de tijd van de 
evangelist Lucas, die de gelijkenis heeft opgeschreven, en de tijd 
daarna. Lucas schrijft zijn evangelie voor christenen in Rome 
rond het jaar 60. De uitgenodigde mensen zijn de joden, die op 
grond van het oude testament (bijv. Jesaja 25 vers 6) een 
Messias verwachten die hen uitnodigt voor een feestmaal van 
God. Maar nu de uitnodiging daadwerkelijk komt hebben andere 
zaken hun aandacht. De kreupelen, armen, blinden en 
verlamden zijn een typering voor de niet-joden (‘heidenen’) die 
in hun plaats in Gods koninkrijk binnengaan. Bij die niet-joodse 
gelovigen horen ook wij. Wij zijn de kreupelen, armen, blinden 
en verlamden en Jezus heet ons welkom in Gods huis.  
 

3. Maar je kunt nog een derde laag aanwijzen. De uitnodiging om in 
het koninkrijk van God feest te vieren klinkt steeds opnieuw. 
Maar daarbij vindt er een verschuiving plaats van onze positie. 
Van arme en zwakke feestgangers worden wij in de naam van 
onze Heer Jezus ook dienaren die namens Jezus de mensen 
uitnodigen om feest te vieren in Gods nieuwe wereld.  
In die derde laag komt de vraag op ons af: ‘wie nodigen wij uit?’ 
En in dat licht geeft Jezus ons in de eerste verzen van het 
bijbelgedeelte (vers 10 t/m 12) een advies: nodig juist de armen, 
kreupelen, verlamden en blinden uit.  

 
Gespreksvragen 

1. Wat spreekt jou aan in de gelijkenis die Jezus vertelt? En wat roept 
weerstand bij je op? 

 
2. In de tweede laag van de vertelling zijn de niet-joden, dus ook jij en 

ik, de armen en zwakken die binnengaan in Gods huis om feest te 
vieren. Wat betekent het voor jou dat Jezus jou welkom heet in zijn 
huis? 

 



3. Beleef jij het komen in Gods huis als het ‘aanschuiven bij een 
feestmaal’? Wanneer en waarom wel/niet?  
 

4. Lees de verklaringen die mensen geven om niet naar het feestmaal 
(Gods huis) te komen nog eens door. 
Welke redenen geven mensen nu om niet naar de gemeente te 
komen om het feest van vergeving en vernieuwing te vieren? Welke 
overeenkomsten en verschillen zie je? 
 

5. In het oude testament wordt gesproken over de onmogelijkheid om 
in Gods huis binnen te komen: de heiligheid van God maakt dat 
alleen priesters die zich ritueel hadden gereinigd het hart van de 
tempel mochten betreden. In deze gelijkenis worden vuile en 
onreine mensen uitgenodigd in Gods huis. Hoe kan het dat er zo’n 
groot verschil zit tussen die werkelijkheid en de gelijkenis van de 
Heer Jezus? 
 

6. Wat betekent het voor de kerk van vandaag om ‘uit de straten en de 
stegen’ de mensen bijeen te brengen voor het feestmaal in Gods 
huis? 
 

7. Reageer op de volgende stelling: ‘Lege kerkbanken zijn een kans die 
God ons geeft om ze te vullen met mensen uit de straten en de 
stegen van onze tijd’. 
 

8. ‘Gods huis’ is in het nieuwe testament niet in de eerste plaats een 
omschrijving van een gebouw, maar van een groep mensen: de 
gemeente van Jezus. Daaraan zit een gemeenschappelijk element 
(de gemeente als geheel) maar ook een persoonlijk element (jouw 
persoonlijke leven). Jij bent immers deel van de gemeente. Ook 
jouw leven en jouw woning kunnen ‘huis van God’ zijn. Heb jij 
concrete mensen in je omgeving die je ‘met open armen’ zou 
kunnen ontvangen in jouw huis?  

 
Afsluiting 
Voor welke dingen zou je (naar aanleiding van deze studie) willen bidden? 
Sluit af met gebed.  
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