Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 6
Bekering is radicaal
A) Doel
1. Betekenis benoemen
Bekering brengt een radicale verandering in het leven van mensen. Een mens die leefde zonder
God, gaat rekening houden met de Heere en Zijn dienst. Hierdoor staat hij bewuster stil bij alle
aspecten van het leven, zoals de medemens, het eigen gedrag, de besteding van geld.
2. Actualiteit aangeven
Heeft deze verandering ook plaats gevonden in ons leven? Wat is daarvan te zien?
3. Christus centraal stellen
Bij de bekering komt Christus in ons leven centraal te staan. We willen voor Hem leven en
daardoor komt de verandering. Je kijkt een andere kijk op de wereld om je heen.

B) Achtergrondinformatie
Aantekeningen bij de tekst
Handelingen 19
Vers 19 penningen: 1 zilveren penning was ongeveer vier keer zo veel waard als een gewone
penning, die volgens Matt.20:2 een dagloon waard was. Het gaat hier omgerekend dan
om 200.000 daglonen, ofwel zo’n 700 jaarlonen.
Vers 23 geen kleine: een manier om aan te geven: 'grote'
de weg (des Heeren): het christelijk geloof
Vers 24 Diana: de moedergodin van Klein-Azië, het symbool van vruchtbaarheid.
Vers 27 dit deel: ons bedrijf, onze business
Vers 29 schouwplaats: Grieks 'theater' – een plaats voor openbare bijeenkomsten van de
bevolking
Vers 35 dat uit de hemel gevallen is: het kan zijn dat men elkaar wijsmaakte dat dit beeld uit de
hemel gevallen was, maar het kan ook gaan om een meteoriet.
Vers 37 kerkrovers: mensen die heiligschennis plegen
Vers 38 rechtsdagen: rechtszittingen
Handelingen 20
Vers 6
wij: Lukas is er bij
dagen der ongehevelde broden: of 'van de ongezuurde broden'. Het ging om zeven
dagen, die begonnen met het Pascha.
Vers 7
om brood te breken: ze vierden het Heilig Avondmaal
 Je kunt ingaan op (subtiele) vormen van bijgeloof in onze tijd, zoals horoscopen, bepaalde
alternatieve geneeswijzen, occultisme etc.







De gemeente in Troas komt op de eerste dag van de week bij elkaar in plaats van op de
sabbat. Je kunt dieper ingaan op de scheiding die hierdoor ontstaat tussen de Joodse
synagoge en de Nieuwtestamentische kerk.
Paulus' vrienden raden hem af om tijdens de opstand naar het theater te gaan. In dit
verband kun je iets zeggen over het belang van het hebben van echte vrienden en een echte
vriend te zijn, waarbij je luistert naar elkaars raadgevingen.
Iets over het materialisme van toen en nu.
Een uitstapje naar vormen van bezetenheid door satanische invloeden of exorcisme (=
duiveluitdrijvingen). Denk bijvoorbeeld aan de satanische machten in de wereld van de
muziek.

Suggesties voor verdieping
Literatuur
T. Wilson, De apostel Paulus. Zijn leven en zijn brieven (atlas met informatie)
Ds. J. Westerink, Mensen rondom Paulus
Ds. C.G. Vreugdenhil, Bekering, ook voor jou!
Ds. J. van Amstel, Echt geloven

C) Suggesties voor de avondinvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht
Alternatieve startopdracht
Zoek in de Bijbel een aantal bekerings- Begin de avond eens met de opdracht uit de
geschiedenissen op.
schets over plannen.
a. Wat zijn de overeenkomsten?
b. Wat zijn de verschillen?
c. Herken je iets van deze geschiedenissen?
d. Wat is de uitwerking bij deze mensen?

Bijbel
Handelingen 19:11-23; 24-40; 20:1-16
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op
je verenigingsavond!
1. Wat zijn duivelbezweerders? (vs. 13)
2. Wat tonen de mensen met het
verbranden van hun boeken?
3. Om welke reden verplaatst de
vergadering zich? (Hand. 19:35-40)
4. Wat wordt er bedoeld met ‘om brood te
breken’ (vs. 7)?
Keuzevragen
Stelling 1,3
Vraag 1,3,4
Opdracht
Casus
Overige verwerking
Creatieve opdracht
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16

Bijbel
Handelingen 19:11-23; 24-40; 20:1-16
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op
je verenigingsavond!
1. Waar staat de godin Diana voor?
2. Om welke reden verplaatst de
vergadering zich? (Hand. 19:35-40)
3. Waarom zou Paulus een stukje te voet
gegaan zijn? (vs. 13)
4. Waarom wilde Paulus met het
pinksterfeest weer in Jeruzalem zijn? (vs.
16)
Keuzevragen
Stelling 2,4
Vraag 1,2,3,4
Opdracht
Casus
Overige verwerking

Eutychus viel uit het raam en stierf. Paulus sloeg
zijn armen om hem heen en vertrouwde erop
dat hij weer levend zou worden.
Beeld op een poster deze situatie eens uit. Hoe
reageerde de omgeving? Waar kwam dat
vertrouwen vandaan? Wat komt er in jou op?

D) Antwoorden en suggesties
Stellingen
 Je zult aan iemand kunnen merken of hij/zij gelooft. Wel is het zo dat het per karakter
afhangt hoe dat naar buiten komt.
 Je ziet meer de nood van deze mensen, wat ze missen. Je zult hier dan ook anders mee om
gaan. Je zult iets proberen te laten zien van wat er in jou leeft.
Vragen
1. a. Kennis en ontspanning.
b. Persoonlijk
c. Persoonlijk

d. Persoonlijk
e. Persoonlijk
2. a. Waarzeggers misbruiken hun geloof. Ze zeggen dat ze in de toekomst kunnen kijken en
vragen daar geld voor.
Je kunt ook denken aan bepaalde ‘genezers’, mensen die zeggen bovennatuurlijke krachten
te hebben, maar in wie de duivel werkt.
b. Persoonlijk
c. Persoonlijk
d. Alles wat je ontvangt is Gods gave. Dus ook je geld. Wij werken er wel voor, maar in feite
verdienen we niet eens dat we leven, stel voor dat we het ook nog zo goed hebben. God
heeft dus alles over ons geld te zeggen. We moeten daarom ook goed met het geld omgaan.
In het Oude Testament moesten de mensen 10% van hun inkomen aan de Heere geven. Ook
nu is dat goed om een deel van wat we van Hem gekregen hebben uit dank terug te geven.
Daarbij kun je denken aan de collectes in de kerk en aan goede doelen voor de zending.
Stellingen
 Nee, het is belangrijk dat je je geld op juiste manier verdient. De Heere heeft Zelf gezegd:
‘Geef aan de keizer wat van de keizer is’. Dat betekent dat je dus belasting moet betalen
over het verdiende geld. Verder is het zeker belangrijk om je geld goed te besteden.
 In deze tijd van welvaart is dat gevaar heel duidelijk aanwezig. Doordat we het goed hebben
zijn we voor ons gevoel minder afhankelijk van de Heere. Toch zullen er in de tijd van de
Bijbel ook genoeg welvarende mensen zijn geweest in die steden. Ook toen zal dit gevaar op
de loer gelegen hebben, denk maar hoe de Heere Jezus waarschuwt voor (het hart zetten
op) rijkdom.
Casus
Voorbeelden van argumenten voor Jantine:
- De mensen in het ziekenhuis moeten ook eten in het weekend
- Als altijd dezelfde mensen moeten werken, kunnen die mensen niet naar de kerk
Voorbeelden van argumenten voor de ouders:
- Het is Jantines beroep niet
- Als geld de enige motivatie is, mag je niet werken op zondag
Vragen
3. a. Persoonlijk
b. Wonderen van de Heere zijn altijd gericht op de eer van Hem en onderstrepen Zijn
Woord. Alleen de Heere kan wonderen doen: ‘Geloofd zij de HEERE God, de God Israëls, Die
alleen wonderen doet.’ (Psalm 72:18) De Heere kan toelaten dat de duivel ook wonderen
doet, maar dit zijn wonderen van de leugen: ‘Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking
des satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen.’ (2 Thess. 2:9) De Heere is

echter Almachtig. Dat toont ook de geschiedenis van Mozes bij de Farao. Als de tovenaars
ook hun staf slangen laten worden, eet de slang van Mozes hen op. (Ex. 7:10-12)
Zie ook de Handreiking Actueel Gebedsgenezing en het Leidingdeel op de website.
4. a. Occulte zaken, zoals glaasje draaien. Spirituele meditaties die niets met de Ware God te
maken hebben. Horoscopen.
b. Persoonlijk – de Bijbel is de beste norm!

E) Extra voorbereiding
- Voldoende Bijbels voor de alternatieve startopdracht.
- Pen en papier voor de casus.
- Zorg voor voldoende materiaal voor de creatieve opdracht (papier, potloden, stiften, verf, lijm,
enz.).

