
 

 

 

 

 

Schets 6 – Zwervers en pelgrims 

 
A. Doel  
1. Betekenis benoemen - Weten dat de kinderen van God door het geloof pelgrims op aarde 

zijn; ze verwachten de stad met fundamenten, het hemels Jeruzalem.  
2. Actualiteit aangeven - Maar al te snel zitten we vast aan de wereld met al haar 

begeerlijkheden. Het is nodig om de vreemdelingschap niet uit het oog te verliezen, om het 
zicht op de Heere Jezus (te krijgen en) te behouden.  

3. Christus centraal stellen - Omwille van onze zonden is de Heere Jezus een Vreemdeling op 
deze aarde geworden. Hij heeft het hemels Vaderhuis vrijwillig verlaten om weglopers weer 
Thuis te brengen!  

 
B. Achtergrondinformatie  
Spreuken 27:8 is een vergelijking: Gelijk een vogel is, die uit zijn nest omdoolt, alzo is een man, die 
omdoolt uit zijn plaats. Een man wordt hier vergeleken met een vogel, en het punt van de 
vergelijking is de omdoling. Het woord dat hier voor vogel wordt gebruikt is in het Hebreeuws een 
algemeen woord voor vogel. Toch is het ook dit woord wat in Psalm 84:4 vertaald wordt met 
‘mus’. Bij het woord omdolen moeten we denken aan ‘zwerven’, ‘ronddolen’, ‘zich verplaatsen’ of 
zelfs ‘vluchten’ of ‘onderduiken’. De man moet vluchten, zwerven uit, weg van, zijn plaats, dat is 
zijn woonplaats, zijn thuis. Zoals de vogel uit zijn nest vlucht, gejaagd wordt, zo moet de man, de 
mens, weg uit zijn huis, zijn woonplaats.  
Waarom de man zijn huis heeft verlaten, staat er niet bij. Misschien heeft hij ruzie gehad thuis. 
Denk maar aan Jakob, die na zijn bedrog voor zijn broer Ezau moest vluchten. Misschien dreigt er 
levensgevaar zoals bij David, die vluchtte voor Saul. Wellicht wil hij onder het ouderlijk gezag 
vandaan en zelf zijn leven bepalen. Zo was het ook bij die jongen uit de gelijkenis van de verloren 
zoon.  
 
Deze laatste gelijkenis (Luk.15) laat ons duidelijk zien dat ook wij van nature zwervers zonder God 
zijn. Wat een wonder dan, dat einde van die gelijkenis: een Vader die met open armen zijn zoon 
staat op te wachten. Zo staat de Heere God te wachten, tot Zijn kinderen weer Thuis komen. Dat 
kan omdat de Heere Jezus als ‘Zwerver’ onze wereld binnen gekomen is. Voor Hem was er immers 
nergens plaats?! De plaats waar Hij uiteindelijk terecht kwam was Golgotha, de 
Hoofdschedelplaats, het kruis.  
Als je zo Thuis mocht komen, door genade een kind van God geworden bent, word je een pelgrim. 
Je voelt je niet meer thuis in deze wereld, maar je verlangt naar de stad die komt, het hemels 
Jeruzalem.  
Door het geloof, kijk maar in Hebreeën 11. Al zovelen hebben door het geloof uitgezien naar die 
toekomst, een eeuwig leven met en bij hun God. Dat leven als vreemdeling is hier trouwens niet 
gemakkelijk… Als je thuis Boven is, dan hoor je hier beneden niet meer thuis, en dat zullen mensen 
aan je merken. Wellicht iets om met de jongeren over door te praten. Kennen we iets van dat 
bestaan als vreemdeling? En als dat niet zo is, hoe komt dat dan? Moeten we dan niet meer leven 
zoals in Hebr. 11: uit het geloof?!  
 



 

 

 

 

 

Nb: Omdat er over het onderwerp ‘asielzoekers’ een speciale Handreiking Actueel verschenen is, 
gaan we in deze schets daar niet dieper op in.  
 
Suggesties voor verdieping  

Bijbel:  
- Ex. 20:2; 22:21-24; Ps. 39:13; 119:19; Matt. 8:20; 25:35, 38, 43, 44, 45; Luk. 15:11-32; Kol. 3:1-4  
Geloofsbelijdenis:  
- H.C. vraag 58; 120; 127  
- N.G.B. art. 17; 37  
Literatuur:  
- John Bunyan - De christenreis  
- John Bunyan - De christinnereis,  
- Henri Nouwen -Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’, 

Verlangen naar het Vaderland -Lannoo NV  
- ds. A.C. Uitslag - Thuis in de wereld!? Wereldgelijkvormigheid in de gereformeerde gezindte – 

Den Hertog  
 
 
C. Suggesties voor de avondinvulling  
 

Niveau 1  Niveau 2  

Alternatieve startopdracht  
Gezocht: zwervers!  
Schrijf deze uitspraak op het bord en laat de 
jongeren hun reacties erom heen schrijven. 
Bespreek uiteindelijk alle reacties en maak 
de link naar het thema van vanavond. Gód 
zoekt zwervers!  
 

Alternatieve startopdracht  
Eindelijk thuis 
Laat een afbeelding van het schilderij ‘de 
terugkeer van de verloren zoon’ van 
Rembrandt zien (evt. uit het boek ‘Eindelijk 
thuis’ van Henri Nouwen). Vraag om reacties 
op dit schilderij. Wat spreekt aan? Wat roept 
het op? Wat is het beeld dat je van de Vader 
krijgt? Let eens op de handen van de Vader 
(een vrouwelijke en een mannelijke hand); 
wat zou Rembrandt hiermee willen zeggen?  

Bijbel  
Spreuken 27:1-8; Hebr. 11:8-16  
 
Vragen  Laat deze altijd aan de orde komen 
op de verenigingsavond!  
1. Welke van deze 8 spreuken spreekt jou 
het meest aan? Waarom?  
2. Wat vind je van de vergelijking tussen een 
man en een vogel, v.8? Wat zegt het over de 
mens?  
3. Het refrein in Hebr. 11 is: ‘door het 

Bijbel 
Spreuken 27:1-8; Hebr. 11:8-16  
 
Vragen  Laat deze altijd aan de orde komen 
op de verenigingsavond!  
1. De aanhef boven Spr. 27 is in sommige 
Bijbels ‘waarschuwingen tegen 
zelfvertrouwen’. Wat is de waarschuwing uit 
vers 1?  
2. En wat leert v.8 over zelfvertrouwen? 
Waaruit haal jij je zelfvertrouwen?  



 

 

 

 

 

geloof’. Leg eens in je eigen woorden uit wat 
‘geloof’ is. (Zie ook v.1)  
4. Wat heeft Abraham door het geloof 
allemaal gedaan? En Sara?  
5. Wat was hun belijdenis op aarde? (v.13) 
Ken jij iets van die belijdenis?  

3. Wat was de belofte die Abraham volgens 
Hebr. 11:9-10 verwachtte? Wat hebben het 
land en de stad in deze verzen met elkaar te 
maken?  
4. Wat leert de begeerte van deze gelovigen 
(v.16) jou? Verlang jij naar die door God 
bereide stad?  

Keuzevragen  
Vraag 1, 3, 5, 6  
Studieopdracht  
Opdracht ‘interview gemeentelid’  
Stellingen bij brief  

Keuzevragen  
Vraag 1, 2, 4, 5, 6  
Studieopdracht  
Opdracht ‘om over te praten’, ‘interview  
gemeentelid’  
Stellingen bij brief  

Overige verwerking  
 
Gastspreker  

www.lcj.nl/verwerkingplus16  

www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Nodig een spreker uit met ervaringen in het 
werken met zwervers of asielzoekers. Vraag 
evt. of er specifiek aandacht geschonken 
wordt aan wat wij kunnen betekenen voor 
deze mensen.  
 
 
De christenreis  
Lees en bespreek met elkaar een stuk uit de 
christenreis van John Bunyan. Stel van te 
voren gespreksvragen op en ga in groepjes 
uiteen ter bespreking. Gebruik evt. een 
toegankelijkere vertaling/herschrijving van 
het boek.  
 
Kritisch lezen  

www.lcj.nl/verwerkingplus16  

www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

 

Overige verwerking  
 
Gastspreker  
Idem  
 
 
De christenreis  
Idem  

 
 
D. Antwoorden en suggesties  
Opdracht ‘Verbanning en thuiskomst’ Benadruk de liefde van de Heere Jezus Christus. Dat Hij de 
hemel verlaten heeft en op deze zondige aarde gekomen is voor zondaren. Hij nam het lijden en 
sterven gewillig op Zich, om voor hen een plaats te bereiden in de hemel!  

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

Vragen  
1. a. Er was geen plaats voor Hem. Het begon al toen Hij geboren werd (of moeten we wellicht 

zeggen: voordat Hij geboren werd, door de schande die Maria te dragen kreeg; zij was immers 
zwanger zonder getrouwd te zijn!), en het bleef gedurende Zijn gehele leven zo. De Heere 
Jezus werd verstoten en veracht. Hij hoorde er voor de (religieuze) leiders en voor velen van 
het volk niet bij. Ten diepste was Hij ook ‘vreemd’ voor de mens, Hij was immers zonder 
zonde!  
b. Hij verliet het hemelse Vaderhuis, werd Vreemdeling op aarde, om weggelopen 
vreemdelingen Thuis te brengen.  
c. Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Als onze Heere Vreemdeling op aarde was, 
zullen Zijn volgelingen dat ook zijn.  
d. We mogen kritisch naar ons eigen leven kijken: zijn we nog wel vreemdeling, of zijn we 
wereldburgers geworden?  

 
2. Een christen heeft wel een plaats op deze wereld, maar is niet thuis in deze wereld. Dat 

betekent dat zijn leven gericht is op de hemel. Vreemdeling op aarde, omdat zijn vaderland 
elders ligt. Dat zul je dan ook merken aan het leven op deze aarde. Het zal geen doel op zich 
zijn. Het gaat er niet om uit het leven te halen wat erin zit. Maar je mag gebruik maken van en 
genieten van deze wereld en haar goederen, als het alles maar ter ere van God is. 
Wereldgelijkvormigheid is je in alles aanpassen aan de wereld, doen wat zij doen. Dat past een 
christen niet!  

3. a. Doordat God hem riep en hij in geloof gehoorzaamde.  
b. Door de roeping van de Heere om Hem te volgen met geloof te beantwoorden.  
c. Geef ruimte voor alle reacties.  

 
Studieopdracht  
Abraham was gehoorzaam aan God. Hij woonde in tenten, een aanduiding van een tijdelijke 
woning. Hij leefde in de verwachting van een betere woonplaats. Sara bleef geloven in de trouw 
van de Heere. Ook al leek de belofte nog lang niet vervuld te worden, ze bleven geloven en uitzien, 
begerig naar het Vaderland dat de Heere voor hen bereid had. Vreemdelingschap vandaag is als 
het ware leven in tenten, niet vast zitten aan deze wereld, maar verwachtend uitzien naar de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vol geloof en vertrouwen, in en door de waarachtige God. 
Verlangen naar die volkomen zaligheid, waarvan niemand zich alles voor kan stellen, om God voor 
eeuwig te prijzen; is dat ons verlangen? Dan zijn we ‘een vreemd’ling hier beneên’, Ps. 119:10 
(ber.), op reis met Gods geboden naar de stad waarvan Hij de Bouwmeester is.  
 
Vragen  
4. a. We kunnen hierbij denken aan randkerkelijken. Met randkerkelijken bedoelen we die 

gemeenteleden die als het ware aan de rand van de gemeente leven. Ze zijn nog lid, maar zijn 
nauwelijks betrokken bij de gemeente. Vaak is randkerkelijkheid helaas (!) een laatste binding 
met de gemeente voordat het lidmaatschap opgezegd wordt.  
b. Bespreek dit met elkaar.  
c. Bedenk met elkaar wat jullie voor zulke leden kunnen doen. Wellicht kan er namens de JV 



 

 

 

 

 

een bezoek gebracht worden, of kunnen randkerkelijke jongeren speciaal uitgenodigd worden 
voor een activiteit van de JV.  

5. Maak met elkaar nog een keer duidelijk wat het verschil is tussen zwervers en pelgrims. En leg 
je eigen leven daar eens naast.  

6. Praat serieus door over mogelijkheden om persoonlijk of met de JV iets te betekenen voor 
zwervers, vluchtelingen of asielzoekers. Misschien kunnen jullie vrijwilligerswerk doen bij 
stichting Ontmoeting of in een asielzoekerkamp. Benadruk in ieder geval het belang van de 
liefde en het gebed voor deze mensen! En denk er nog eens goed over na of je een gedeelte 
van je geld af kunt en wilt staan voor deze naasten!  

7. Bespreek dit met elkaar.  
 
Stellingen bij brief  

- Een opdracht voor ons om het Evangelie in begrijpelijke woorden uit te dragen!  
- De Heere Jezus vatte de wet als volgt samen: God liefhebben boven alles, en je naaste 

(elke naaste!) als jezelf.  
- Hij is te herkennen als vreemdeling, omdat zijn vaderland hierboven is.  

 
 
E. Extra voorbereiding  
Bij de startopdracht ‘Gezocht: zwervers!’ is een bord of groot papier noodzakelijk.  
 


