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Schets 2 – Vertrouw op God! 

 

A. Doel 

 

1. Betekenis benoemen. Bij koning Josafat zie je duidelijk dat hij erop vertrouwt dat God zal doen 

wat Hij zegt. Als de nood hoog is, vertrouwt Josafat niet op zijn sterke leger, maar op zijn sterke 

God. En daarbij komt hij niet beschaamd uit. 

2. Actualiteit aangeven. Ook jongeren moeten leren vertrouwen dat God doet wat Hij belooft. Niet 

zien en toch geloven! 

3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. Gebedsverhoring is alleen mogelijk dankzij de 

Heere Jezus Christus, door Wie wij tot God kunnen gaan. We moeten bidden in Zijn Naam. 

 

Kernboodschap 

God hoort het gebed en Hij doet wat Hij belooft, ook als wij dat nog niet zien! 

 

B. Achtergrondinformatie 

 

Josafat is een koning die de Heere dient. Hij geeft het hele volk onderwijs in de Wet van God. Het is 

het ambt van de overheid om ‘het Woord van het Evangelie overal te doen prediken, opdat God 

door een ieder geëerd en gediend wordt, zoals Hij in Zijn Woord gebiedt’ (NGB art. 36).  

 

Naast het dienen van de Heere zien we ook in Josafats leven zaken die niet goed waren: 

 In 1 Kon. 22 (dezelfde geschiedenis als in 2 Kron. 18) wordt verteld dat Josafat met Achab, 

de koning van Israël gaat strijden tegen Syrië. De Syriërs vallen Josafat aan, maar de Heere 

redt Josafat. Josafat wordt door de profeet Jehu bestraft omdat hij met de goddeloze Achab 

een verbond had gemaakt om samen te strijden. 

 In 2 Kon. 3 lezen we dat Josafat met koning Joram van Israël meegaat om te vechten tegen 

de Moabieten. Er komt een groot watertekort. Daarom wordt de profeet Elisa 

geraadpleegd. Elisa wil alleen maar luisteren, omdat Josafat erbij is. Josafat dient immers de 

Heere, in tegenstelling tot Joram. In deze geschiedenis wordt niet heel expliciet gezegd dat 

de Heere het afkeurt dat Josafat gaat strijden met een goddeloze koning. Wel offert de 

koning van Moab op het laatst zijn zoon en dat roept veel afkeuring op in Israël.  

 Josafat maakt samen met de goddeloze koning Ahazia schepen. God stuurt echter de 

profeet Eliëzer naar Josafat. De schepen worden in de haven verbroken, nog voordat ze zijn 
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uitgezeild. Later dringt Ahazia er op aan om zich met hem te verenigen, maar Josafat wilde 

dat niet (1 Kon. 22:49).  

 In Josafats gezin worden de gevolgen zichtbaar van de contacten met de goddeloze koning 

Achab: Joram, de zoon van Josafat, trouwt met Athalia, de dochter van Achab en Izébel. 

Tazelaar zegt: ‘Davids huis kan slechts waarachtig aan zijn bestemming beantwoorden door 

de grote Zoon van David, Die de Heere in Zijn genade en trouw geven zal’.  

 

In de schets wordt vooral de geschiedenis uit 2 Kron. 20 besproken. Hierin komt naar voren dat God 

het gebed hoort en doet wat Hij belooft. In het gebed herinnert Josafat de Heere aan de inwijding 

van de tempel. Salomo had toen gebeden of de Heere het volk zou willen horen en helpen als het 

Hem in benauwdheid om hulp zou vragen. De koning pleit vrijmoedig op Gods belofte in de nood, 

die het volk nu bedreigt. De Heere antwoordt en het volk zingt een overwinningslied, nog voordat 

de strijd begint. Uiteindelijk hoeft Josafat helemaal niet te strijden, want de vijanden zijn al 

verslagen. De strijd was van de Heere! Het gebed van Josafat om bestraffing van de vijanden van 

God en Zijn volk herinnert aan Psalm 83. 

 

Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: 1 Kon.22, 2 Kon. 3, 2 Kron. 17-21:1 en Ps. 83. 

 Geloofsbelijdenis: NGB art. 36, HC zondag 1 vr. en antw. 2, HC zondag 45 

 Literatuur:  

Statenvertaling met kanttekeningen 

Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 1 – Uitgeverij Kok, Kampen 

Drs. J. van der Graaf (e.a.) – Tekst voor Tekst – Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 

Drs. M. Henry – Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament deel 1 – Uitgeverij De 

Banier, Utrecht 

Drs. J.P. Tazelaar – Handboek voor het evangeliserend onderwijs in de Heilige Geschiedenis 

(O.T– Uitgeverij Meinema, Delft 

 

C. Suggesties voor de avondinvulling 

 

Om te zingen 

Psalm 86:3 en 6 

Psalm 121 

Psalm 146:3 
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Als g’in nood gezeten 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 

U bent mijn Schuilplaats, Heer’ 

Alternatieve startopdracht  

Stuur alle jongeren vooraf een e-mail met daarin de volgende vragen:  

- Wat wordt bedoeld met ‘niet zien en toch geloven’?  

- Doe jij dat ook? Zo ja, kun je daarvan een voorbeeld geven? 

Dit hoeft niet perse allereerst geestelijk opgevat te worden, die link kan ook later op de avond 

gelegd worden. 

Bespreek op de clubavond de vragen uit de mail (met evt. reacties die je per mail gekregen hebt) in 

de groep. Je kunt ook een denkbeeldige mailwisseling over deze vraag uittypen en voor iedereen 

uitprinten, die je op de clubavond met elkaar bespreekt. 

 

Mailbox 

www.lcj.nl/verwerkingmin16  

www.hhjo.nl/verwerkingmin16  

Niveau 1  Niveau 2 

Bijbel  

Psalm 83 

 

1. Wie heeft deze psalm geschreven? 

2. Wat willen de vijanden doen? (vers 5) 

3. Noem namen van de vijanden (vers 7-9). 

4. De psalmdichter wil dat zijn vijanden iets 

leren/te weten komen. Wat? (vers 19) 

 

Bijbel  

Psalm 83 

 

1. Wat vraagt de psalmdichter aan de Heere 

God en wat betekent dat? (vers 2) 

2. Waarom vraagt hij dat, wat is er aan de 

hand? (vers 3-6) 

3. De dichter vraagt of de Heere God zijn 

vijanden wil verschrikken. Wat is het doel 

daarvan? (vers 17)  

Keuzevragen 

Vragen: 1, 2, 3, 4, 6 en 8 

Stelling: a 

Opdracht: ‘Altijd bereikbaar’ 

Puzzel 

Keuzevragen 

Vragen: 1, 2, 4, 5, 6 en 7 

Stellingen: a en b 

Opdracht: ‘Altijd bereikbaar’ 

Opdracht: ‘Verhoring verzekerd!’ 

 

http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16
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D. Antwoorden en suggesties 

 

Startopdracht 

Verdeel de jongeren in tweetallen en geef per tweetal een Bijbel en pennen. Laat de jongeren zelf 

in de Bijbel de antwoorden zoeken.  

 

Naam koning: Josafat 

Naam vader en moeder: Asa en Azuba 

Verhouding tot God: Hij ging in de wegen van de Heere en zocht de Baäls niet. 

 

Opdracht ‘Te vroeg gejuicht’ 

Waarschijnlijk heeft iedereen dat wel eens gehad: je was blij, maar later bleek dat je ‘te vroeg had 

gejuicht’.  Laat jongeren eventueel hun reactie eerst op een klein papiertje schrijven en daarna met 

elkaar delen. Vraag naar het gevoel dat deze situatie bij jongeren opriep. Leg kort de link naar de 

schets: in deze geschiedenis lijkt het erop dat er te vroeg gejuicht wordt. Maar is dat ook zo? 

 

Vraag 

1. a. Hij gaat bidden. Ook roept hij op tot vasten. De inwoners van het land Juda komen naar 

Jeruzalem toe om samen tot de Heere te bidden. Dat doen ze in het huis van de Heere, voor 

het nieuwe voorhof. De koning bidt hardop ten aanhoren van het volk. 

b. Josafat belijdt zijn afhankelijkheid van de Heere. 

c. De Heere spreekt door middel van de profeet Jahaziël. Josafat en het volk hoeven niet bang 

te zijn, want ‘de strijd is niet van u, maar van God’. Ze hoeven zelfs niet te strijden. De Heere zal 

met hen zijn. 

d. Ze knielen neer voor de Heere en aanbidden Hem. De zangers uit de tempel loven en prijzen 

de Heere.  

 

Stelling 

a. Nood leert bidden. 

Voor jongeren waarschijnlijk een bekende uitdrukking. Waarom zijn jongeren het wel/niet 

met de stelling eens? Een paar gedachten: 

- Nood leert niet bidden. Jezus leert bidden! 
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- Nood leert je (hooguit) dat je je leven niet zelf in de hand hebt. Nood leert je (misschien) 

een uitweg te zoeken bij God. Nood leert je (soms) je leven uit handen te geven. Dat 

leert nood. Maar lang niet iedereen. 

- Een ‘schietgebed’ in nood moet staan in het kader van de levende omgang met God. Het 

moet wortelen in de dagelijkse gebedspraktijk. Zonder die levende omgang met God, 

zou je de Heere alleen maar nodig hebben voor noodgevallen en niet in de vreugde en 

behoeften van het dagelijkse leven. Zoals de noodrem in een trein. 

- Een gebed in nood dat door God verhoord wordt (denk aan de moordenaar aan het 

kruis!) kan wel het begin zijn van een levende omgang met God! 

b. Door het geloof juich je nooit te vroeg. 

Wanneer de gelovige dicht bij de Heere leeft in afhankelijkheid dan kan en mag hij/zij door 

het geloof al juichen over wat de Heere geeft, ook al is dat (nog) niet direct zichtbaar in de 

praktijk. 

 

Stellingen 

www.lcj.nl/verwerkingmin16  

www.hhjo.nl/verwerkingmin16  

 

Vragen 

2. a. Vraag of één van de jongeren een concrete situatie kan/wil noemen. Of laat jongeren een 

situatie in gedachten nemen en vraag naar hun eerste reactie. Wat doen ze, wie hebben ze 

nodig? 

b. Bidden jongeren ook in/voor deze situaties? Waarom (niet)? 

c. Josafat zoekt hulp bij God door middel van het gebed, waarin hij pleit op Gods beloften. Laat 

jongeren zien dat er ook voor hen beloften in de Bijbel staan om op te pleiten, want God laat 

geen bidder staan (Ps. 50:15, Joh. 6:37)! De God van Josafat leeft nog: een aanmoediging om in 

alle omstandigheden alleen op de Heere te vertrouwen. 

 

3.    a. Ze zien dode mensen liggen (2 Kron. 20:24). De Heere had onder de vijanden voor verwarring 

gezorgd: ze hebben tegen elkaar gestreden. De Ammonieten, Moabieten en de mensen uit het 

gebergte Seïr hebben elkaar vermoord.  

b. Ze komen ‘met blijdschap’ te Jeruzalem. Daar gaan ze eerst naar het huis van de Heere.  

c. Deze vraag is bedoeld om jongeren bewust te maken van het feit dat God het gebed 

verhoort! Laat jongeren voor zichzelf opschrijven waar ze de afgelopen weken voor/om 

gebeden hebben. Zijn er gebedsverhoringen?  

http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16
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d. Bespreek hoe belangrijk het is om de Heere daarvoor te danken en de eer te geven (1. Thess. 

5:16-18). Als jongeren niet gebeden hebben: hoe komt dat? 

 

4. a. Deze vraag wil het begrip ‘geloven/vertrouwen’ verduidelijken met een beeld uit het 

alledaagse leven. Laat jongeren vertellen wat ze zien en waar ze aan denken bij deze foto. 

Een klein kind vertrouwt dat vader zorgt, dat vader de weg weet, dat het goed is wat vader 

doet, omdat het z’n vader is! Zo worden jongeren opgeroepen om God de Vader te 

vertrouwen: hun leven in Zijn handen te leggen. Hij doet wat Hij belooft. Lees het 

doopformulier er maar eens op door! 

b. Laat jongeren voor zichzelf een uitspraak uitkiezen en hun keuze in de groep delen. Waarom 

kiezen ze die uitspraak? Probeer over de uitspraken in gesprek te gaan. Wat staat vertrouwen 

in de weg, wat maakt dat ze er niet over nadenken, hoe kunnen ze de Heere wél vertrouwen? 

 

Opdracht ‘Altijd bereikbaar’ 

a. Psalm 50:15 

b. Josafat riep de Heere aan in de dag van de benauwdheid. God vervult de belofte in deze psalm 

en het volk geeft Hem de eer. 

 

Vragen 

5. a. Goddeloos is hier: schuldig, onrechtvaardig, handelen in strijd met Gods wil. Achab treedt als 

een vijand van de Heere op. Dat wordt duidelijk in zijn houding ten opzichte van de profeet 

Micha (2 Kron. 18). De Heere bestraft Josafat hier door middel van de profeet Jehu. Josafat had 

niet met Achab mee moeten gaan om te vechten tegen de koning van Syrië. 

b. Zie ook 1 Kon. 22:49-50. Er worden schepen gebouwd in Ezeon-Geber, een belangrijke 

handelshaven. Nog vóór de eerste afvaart lijden de schepen schipbreuk. De profeet Eliëzer 

komt met de boodschap dat de samenwerking tussen Ahazia en Josafat door de HEERE niet 

wordt gezegend. Zo laat de Heere Zijn afkeuring merken.  

c. Vanuit Zijn Woord weten we wat de wil van de Heere is. Niet alle situaties staan letterlijk in 

de Bijbel, maar de meeste dingen kun je wel ‘herleiden’ naar een gebod. Bespreek met 

jongeren concrete voorbeelden. In de Bijbel komen we ook situaties tegen dat de Heere op een 

bijzondere manier laat merken dat een bepaalde weg niet goed is, zie bijv. Hand. 16:6-7.  

d. Als jongeren weten dat hun gedrag niet in overeenstemming met Gods wil is, is bekering 

nodig! Bespreek met jongeren dat uiterlijke gehoorzaamheid zónder liefde tot God net zo erg is 

als uiterlijke ongehoorzaamheid aan Gods geboden. 
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6. a. Het volk dient de Heere nog niet met hun hele hart. De hoogten zijn nog niet allemaal 

weggenomen. Josafat heeft wel een groot deel weggenomen (2 Kron. 17:6). De ‘hoogten’ 

waren hoge plaatsen (zoals bergen en heuvels) waarop men de afgoden offerde. De 

hoogtedienst is ook hier waarschijnlijk wel aan God gewijd, zie 1 Kon. 3:2-3 en 2 Kron. 33:17. 

Toch is het zonde voor God, zoals te zien is in 2 Kron. 20:33.  

b. Geef ruimte voor persoonlijke reacties. Benoem concrete dingen die het dienen van de 

Heere in de weg kunnen staan (drukke bezigheden, vriendschap, studie/werk, relatie, geld, je 

eigen leven willen leiden). 

c. Als de Heere op nr. 1 staat in je leven. Dat blijkt uit liefde voor Hem en gehoorzaamheid aan 

Zijn wil. Niet allereerst doen wat je zelf wilt, maar wat God wil.  

d. Geef ruimte voor persoonlijke reacties. Bespreek met de jongeren de laatste alinea van de 

tekst: het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Dankzij de Heere Jezus, Die Zijn Vader volkomen 

liefhad en in álles Zijn wil deed. Hij geeft door Zijn Heilige Geest een nieuw (dat is een 

onverdeeld) hart en leert om in volkomen toewijding de Heere te dienen! 

 

Opdracht ‘Verhoring verzekerd!’ 

a. Geef de jongeren de ruimte om te reageren op de casus. Inventariseer de gegeven 

antwoorden vanuit de groep aan Iris. Stuur vragenderwijs het groepsgesprek. Laat in eerste 

instantie het probleem in de groep liggen en vraag door op gegeven antwoorden. 

Laat volgende antwoorden terugkomen: 

- De Heere hoort ons gebed altijd! 

- De Heere verhoort ons gebed op de manier die het beste voor ons is. Wij zien vaak het nut 

van bepaalde gebeurtenissen niet in, toch heeft de Heere daar een wijze bedoeling mee.  

In het doopformulier wordt gezegd: ‘Want als wij gedoopt worden in de Naam des Vaders 

zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond opricht, ons 

tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle 

kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil.’ De Heere gebruikt het kwaad in ons 

leven ten goede. Wij zien Zijn bedoelingen vaak niet, of pas achteraf.  

- Wij moeten bidden in geloof, niet twijfelen. 

- Wij moeten bidden in Jezus Naam, alleen door Hem kunnen wij tot de Vader gaan. 

- De Heere vervult niet al onze wensen, wel al Zijn beloften. Onze wensen vervult Hij op Zijn 

manier en op Zijn tijd.  

- Als we volhardend pleiten op Gods beloften en bidden naar Zijn wil (ons behoud) mogen 

we in geloof zeker zijn van verhoring.  
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b. Het gebed in Jezus Naam. Wij hebben geen recht op verhoring, het is alleen door het werk 

van de Heere Jezus. Door Hem mogen wij vrijmoedig naderen tot de troon van genade.  

c. Jakobus noemt het belang van bidden in geloof. Niet twijfelen tijdens je gebed. Een gebed 

vol vertrouwen op Gods verhoring en in verwachting van Zijn genade. We mogen veel 

verwachten van gebed! 

 

Puzzel 

De drie woorden: bidden, vertrouwen, overwinning. 

Laat jongeren zelf een zin formuleren of doe dit met de hele groep. Herhaal zo de kernboodschap 

van de schets. 

 

E. Extra voorbereiding 

Voor de alternatieve startopdracht: vooraf een e-mail sturen of een e-mailwisseling typen en 

printen.  

 


