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Hoe leef ik het evangelie voor? 

 

Inleiding 

Als opvoeders proberen we onze (klein)kinderen zo goed mogelijk het Christelijk geloof bij te 

brengen. We verlangen er naar dat ze God leren kennen en met Hem gaan leven. En daar willen wij al 

het mogelijke aan doen. 

Op verschillende manieren proberen we onze kinderen vertrouwd te maken met het 

Christelijk geloof. We lezen onze kinderen voor uit de bijbel. Bijvoorbeeld na de maaltijd of bij het 

slapen gaan. Op deze manier raken de kinderen vertrouwd met de Bijbelse geschiedenissen en leren 

ze God en Jezus Christus kennen.  

We nemen onze kinderen ook mee naar de kerk. Daar leren ze het geloof te vieren in de 

gemeenschap. Er wordt samen gezongen en gebeden. Er wordt geloofskennis overgedragen tijdens 

de preek of in de kindernevendienst. Ze kunnen er andere gelovigen ontmoeten, zowel kinderen als 

volwassenen, die het Christelijk geloof voorleven. 

We leren onze kinderen bidden. Meestal begint dat eenvoudig met een kindergebed voor het 

eten en voor het slapengaan. We leren hen het gebed zoals Jezus het ons zelf heeft voorgedaan: Het 

Onze Vader.  Als de kinderen ouder worden mogen we hen ook leren om in eigen woorden te gaan 

bidden: Dat ze God mogen danken voor al Zijn goede gaven. Dat ze God mogen prijzen omdat Hij een 

heilige God is die hoog verheven is boven ons. Dat ze God om vergeving mogen vragen voor hun 

zonden. En dat ze God dingen mogen vragen voor anderen en zichzelf.  

 Wat er verder bij de geloofsopvoeding zeker niet mag ontbreken, is dat wij het evangelie zelf 

voor  leven. In ons eigen gedrag, in onze eigen keuzes, in de dingen die we zeggen en die we doen. 

Alleen wanneer wij het zelf ook voorleven zien onze kinderen dat het evangelie er werkelijk toe doet. 

We kunnen onze kinderen op alle mogelijke manieren het geloof over proberen te dragen, maar 

wanneer we het zelf niet voorleven ontkrachten we de geloofsoverdracht. Want hoe geloofwaardig 

zijn wij als we zelf niet handelen naar het geloof dat wij proberen over te dragen?  

Over het verbinden van het geloof met het dagelijkse leven gaat het op deze kring. Je zou ook 

kunnen zeggen: het gaat over discipelschap, de navolging van Jezus Christus. 
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Verkenningsvraag 

Wissel eens met elkaar uit:  

1. Hoe goed lukt het u om hetgeen u op zondag in de dienst hoort, ook gestalte te geven in het 

dagelijks leven van de rest van de week? 

2. Vindt u de preek op zondag  praktisch genoeg om er iets mee te kunnen doen in uw dagelijks 

leven? 

 

Bijbelstudie 

Lees met elkaar Jakobus 1:19-27. 

19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, 
maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.  
20 Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is.  
21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard 
zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.  
22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.  
23 Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee 
hij is geboren in de spiegel bekijkt:  
24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.  
25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als 
iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om 
wat hij doet. 
26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en 
heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.  
27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun 
nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.  
 

Vragen: 

1. Jakobus roept ons op om de boodschap van het evangelie te verbinden met ons dagelijks 

handelen (vers 22). Denkt u dat niet-gelovigen u als Christen kunnen herkennen aan uw 

gedrag? Zo ja, waaraan?  

2. Kunt u aangeven wat voor invloed het evangelie in uw leven heeft: 

a. Op de manier waarop u in uw werk staat? 

b. Op de manier waarmee u omgaat met bezit en financiën? 

c. Op de manier waarop u om gaat met uw vrienden en kennissen? 

3. Heeft u wel eens van iemand die u nog niet zo goed kende gedacht: hij of zij zou best wel 

eens Christelijk kunnen zijn? Waardoor kwam dat? 
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4. Zijn er oorzaken in uw leven aan te wijzen die het moeilijk maken om het evangelie in de 

praktijk te brengen? Bijvoorbeeld: Tijd gebrek, ongeduld, ongeloof, zonde? Deel dit met 

elkaar. 

5. In de verzen 19 t/m 21 & 26 t/m 27 geeft Jakobus een aantal praktische uitwerkingen van 

hoe wij als gelovigen dienen te leven. Noem eens één van deze praktische punten waarin u 

zich meer zou willen oefenen en leg dit uit. 

6. In vers 25 gebruikt Jakobus het beeld van een spiegel. Hij legt uit dat we ons steeds moeten 

spiegelen aan het evangelie van Jezus Christus (‘de volmaakte wet die vrijheid brengt’), zodat 

we wat we geloven ook in de praktijk gaan brengen. We moeten ons steeds het evangelie in 

herinnering brengen, zodat we er ook naar handelen.  

a) Hoe zorgt u ervoor dat u regelmatig in die spiegel kijkt?  

b) Wat zou u vanuit uw geloof graag weerspiegelen naar uw kinderen? 

 

 

Uit het leven gegrepen 

Lees met elkaar de volgende tekst: 

Bij ons in de gemeente organiseerden we een alpha-cursus voor 55-plussers. Het werd een gezellige 

gemengde groep mensen. Enerzijds bestond de groep uit gemeenteleden die na wilden denken over 

hun geloof. Anderzijds waren er mensen van buitenaf die het Christelijk geloof nog niet kenden en er 

kennis mee wilden maken.  

De cursus begon elke middag met een gezamenlijke maaltijd. Hier besteedden we als team erg veel 

aandacht aan. We legden mooie tafelkleden neer, zorgden voor mooie servetjes en gezellige kaarsjes 

en voor een gevarieerde maaltijd. Na de maaltijd bespraken we met de deelnemers telkens een 

ander onderwerp uit het Christelijk geloof. De middag sloten we daarna af met koffie drinken en iets 

lekkers.  

Na afloop van de cursus vroegen we aan de deelnemers hoe ze de cursus hadden gevonden en wat 

ze over het Christelijk geloof hadden geleerd. Het antwoord van één van de deelnemers die het 

Christelijk geloof van te voren nog niet kende verraste me. Ze zei: ‘ Ik heb vooral veel geleerd over 

het Christelijk geloof aan de manier waarop jullie hier de cursus verzorgden. Er sprak zoveel liefde uit 

de manier waarop jullie de maaltijd hadden voorbereid, uit het lieve kaartje en boekje dat ik van 

jullie heb gekregen en de aandacht die er voor mij en mijn verhaal was. De uitleg over de 

onderwerpen van het Christelijk geloof vond ik vaak moeilijk, maar aan de manier waarop jullie de 

cursus gegeven hebben kon ik merken wat het betekent om Christen te zijn.’   
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Vraag: 

1. Wat valt u op in bovenstaand verhaal? 

2. Wat neemt u voor uzelf mee uit dit verhaal? 

 

Neem mee 

1. Vraag eens na in uw omgeving waaraan mensen kunnen zien dat u Christen bent. Ziet men 

het aan de Christelijke vormen (gebed, kerkgang)? En aan uw praktisch handelen 

(naastenliefde etc.)? 

2. Bid met elkaar dat u leesbare brieven van het evangelie mag zijn voor uw kinderen en uw 

naasten. Dat ze aan u mogen zien wat het betekent om Jezus te volgen en te leven van Zijn 

genade. 

 

 

 

 


