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De Heere Jezus is naar de aarde gekomen en als Hij 30 jaar 

oud geworden is begint hij te preken. Als Hij spreekt dan 

is dat altijd met gezag. Ervaar jij dat ook zo? En als Jezus 

dan begint te preken dan is Zijn eerste en belangrijkste 

boodschap: Bekeert u …! Waarom toch? Waarom toch altijd die 

oproep om je te bekeren. 

Weet je waarom? Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 

Daarom! Wij mensen leven vanuit onszelf buiten dat Konink-

rijk. Jij moet in dat Koninkrijk binnengaan. Je moet er in 

gebracht worden.  

Doordat de Heere Jezus naar deze aarde kwam, is het Konink-

rijk der hemelen heel dichtbij de mensen gekomen. Straks 

komt het definitief openbaar. Dan is de tijd voorbij en is 

het eeuwigheid.  

Ben jij al een erfgenaam van dat Koninkrijk? Dan herken jij 

jezelf in de zaligsprekingen die de Heere Jezus heeft uit-

gesproken. 

 

Vraag:  

Wat zie jij ervan dat het Koninkrijk der hemelen nabij is 

gekomen? Wat zien anderen daarvan aan jou? 
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Heb jij dat ook wel eens? Dat iemand je iets beloofd en het 

toch niet doet? Vervelend is dat. Je rekende erop en toch 

gebeurde het niet. Misschien herken je het wel bij jezelf. 

Je beloofde het maar maakte het niet waar. Ongemakkelijk, 

toch? Heb je datzelfde gevoel ook als het gaat over het 

dienen van de Heere?  

Wat horen anderen van jou over het Koninkrijk der hemelen? 

Praat je daar wel eens over? Dat is goed. Blijf dat vooral 

doen. Maar de Heere kijkt verder. Hij ziet het als je mooi 

praat maar vervolgens “de ongerechtigheid werkt”. Het kan 

zelfs zo zijn dat je, voor het oog van mensen, keurig leeft. 

Dat je in de kerk komt. Daar helemaal mee doet. En toch…. 

Niet van harte. Aangrijpend! Jezus roept je toe: Gaat in 

door de enge poort! 

 

Vraag:  

Hoe lang geleden heb jij de Heere iets beloofd, dat je 

daarna niet deed? Heb je dat al aan Hem beleden? 
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Zie je hem gaan? De zaaier. Hij gaat uit om te zaaien. De 

Heere Jezus vertelt een verhaal. Hij gebruikt een beeld dat 

elke Israëliet kent. Zo is een gelijkenis eenvoudig voor 

iedereen te begrijpen.  

Maar er is meer. De Heere Jezus wil hierdoor iets leren. 

Iets dat verborgen blijft voor de oppervlakkige luis-

teraars, de ongelovigen, maar dat duidelijk wordt voor de 

mensen die het verstaan, de gelovigen. Hoe is dat bij jou? 

Is het jou gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk der 

hemelen te weten?  

In deze gelijkenis wordt het zaad gestrooid. Goed zaad. Met 

handen vol wordt het over de akker uitgestrooid. Wat is het 

resultaat? Op sommige plaatsen lijkt het tevergeefs. Op 

andere plaatsen geeft het vrucht.  

Wat is de uitwerking van het Woord van God in jouw leven? 

Vraag jezelf dat eens af? Geen vrucht? Of….veel vrucht? 

 

Vraag: 

Denk nog eens terug aan de laatste keer dat je geraakt werd 

door het Woord van God. Hoe lang is dat geleden? Wat deed 

het met jou? 

 



 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het zaad is gestrooid. De tarwe groeit op. De dienstknechten 

zien het gebeuren en ze zijn er blij mee. Zij zien ook nog 

iets anders. Tussen de tarwe groeit onkruid! Dat mag niet 

gebeuren. Dat vraagt directe actie … of toch niet? 

Pas bij de oogst wordt het onkruid gescheiden van de tarwe. 

Tot zolang groeit het samen op dezelfde akker. Pas bij het 

laatste oordeel worden de kinderen van de boze gescheiden 

van de kinderen van het Koninkrijk. Tot dat moment leven 

zij samen op dezelfde akker. 

Jij leeft in deze wereld, de akker. Je leeft daar tussen 

andere mensen. Wat zien zij in jouw leven? Onkruid of tarwe? 

God zegt: Laat ze beide tezamen opwassen tot den oogst. Pas 

dan komt de definitieve scheiding openbaar. Het is nu nog 

genadetijd. Wat een wonder. Bij de scheiding zullen de 

rechtvaardigen blinken gelijk de zon. Jij ook? 

 

 

Vraag: 

Hoe zal het einde van de wereld er uitzien volgens jou? 
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Stel je eens voor. Je vader zit in de gevangenis, je moeder 

maakt lange dagen en als ze thuis komt drinkt ze veel al-

cohol. Je vrienden spijbelen vaak van school en hangen rond 

op straat. Hoe maak je in deze omgeving de juiste keuzes, 

om tóch naar schol te gaan en niet terecht te komen in de 

verslaving of criminaliteit? 

 

Dat is de uitdaging waar veel kinderen en jongeren wereld-

wijd voor staan. Op verschillende plaatsen zijn kerken ac-

tief om naast deze jongeren te staan. Ze zorgen in Peru 

voor een time-out in de vorm van veilige opvang na school-

tijd of organiseren in Zuid-Afrika een weekendkamp waar 

jongeren geholpen worden om de juiste, Bijbelse keuzes te 

maken. Help jij tijdens jouw vakantie om voor hen een time-

out en juiste keuzes mogelijk te maken?  

 

 

 

Gebed: 

Bidt dat de jongeren die nu geholpen worden, in de toekomst 

leiders zullen zijn in hun kerken en gemeenschappen. 
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Om het time-out project en andere doelen blijvend mogelijk 

te maken gaan we geld inzamelen. Het gaat om: 

Peru 

1. Voor €15,- krijgt een kind een jaar lang weerbaar-

heidstrainingen over vaardigheden en christelijke 

normen en waarden. 

2. Voor €1,- krijgt een ouder een training, zodat ze 

een veilig thuis kunnen bieden aan hun kinderen. 

3. Voor €10,- krijgen vier kinderen een gezonde lunch. 

Zuid Afrika 

1. Voor €13,- kan een jongere tien weken lang training 

ontvangen in vaardigheden en levenslessen. 

2. Voor €60,- kan een jongere op weekendkamp, waar ze 

met elkaar nadenken over christelijke normen en 

waarden en Bijbelstudie doen. 

3. Voor €5000,- kan het kamphuis weer opgeknapt worden, 

dat verwoest is door brand. 

Hoeveel kinderen en jongeren help jij? 

Gebed: 

Willen jullie bidden voor veiligheid in de stad Lima (Peru)? 

We merken dat er steeds vaker berovingen en geweld voorkomt. 
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Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een klein en onbedui-

dend zaadje dat in de grond afsterft. Gelijk als een onbe-

duidend klompje gist.  

Maar vergis je niet. Zonder mosterdzaadje geen struik. Zon-

der gist geen brood. Het begin van het werk van God is vaak 

onzichtbaar. Onbeduidend. Je ziet het bijna over het hoofd. 

Of jij niet? Zo begint het werk van de Heere in stilte.  

Het werk van God in het hart heeft grote invloed. Ken jij 

dat werk in jouw hart? Dan heeft het grote invloed op jouw 

leven. Dan is alles wat je doet vervuld van dat werk. Dan 

mag je leven in afhankelijkheid van de Heere. Dat is de 

vreugde van het leven in het Koninkrijk der hemelen. Dat 

Koninkrijk is er nu al. Ook in jouw hart?  

 

 

 

Vraag: 

Welke invloed heeft Gods Woord in jouw leven? Wat zien 

anderen daarvan? 
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Dat is de bedoeling toch van elke visser die zijn net uit-

werpt? Vissen vangen. Liefst het hele net vol! En als het 

net dan aan wal is gebracht wordt gekeken welke vissen er 

gevangen zijn en of ze voldoende kwaliteit hebben.  

Zo is het toch ook de bedoeling van elke predikant? Mensen 

“vangen” in het visnet van Gods Woord. Liefst het hele net 

vol. Nee, dat kunnen zij niet zelf bewerkstelligen. Dat kan 

God alleen. Maar, ze kijken daar – als het goed is- wel 

naar uit. Jij ook? Verlang jij er naar om in dat visnet 

gevangen te worden? Of kan het je maar weinig schelen?  

Of je wilt of niet, dat visnet is uitgeworpen, ook in jouw 

leven. Je kent het Woord van God. Zal je dan straks als een 

“kwade vis” weggeworpen worden? De Heere beware jou daar-

voor. Zoek Hem en leef! 

 

 

Vraag: 

Welke argumenten heb jij nog om niet “gevangen” te willen 

worden door het Woord van God? 
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Vind jij het ook zo belangrijk? De beste zijn. Het meest 

populair zijn? Vind je het ook zo lastig als anderen de 

voorkeur krijgen boven jou? Zelfs volwassenen hebben daar 

last van. Kijk maar naar de discipelen. Ze vragen zich af 

wie van hen toch wel de belangrijkste is.   

Wat kan het lastig zijn om te buigen. De minste willen zijn. 

We zijn daar zo slecht in, van onszelf. Jij ook? Er is 

genade nodig om te worden als een kind. Om er op te ver-

trouwen dat wat God doet goed is. Ken jij dat? Zoek jij 

daarnaar? Wat ben je dan gelukkig! Dan kan het zijn dat je 

door mensen niet “gezien” wordt. God noemt je dan “de 

meeste” in het Koninkrijk der hemelen.  

 

 

 

 

Vraag: 

Welke eigenschappen van een kind, waarop Jezus hier doelt, 

raak je kwijt bij het volwassen worden? 
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Het zal je maar gebeuren dat je een enorm bedrag schuld 

hebt bij de koning. Wat verschrikkelijk als er dan betaald 

moet worden en je hebt het geld niet. Het overkwam de eerste 

dienstknecht uit deze gelijkenis.  

Jij hebt ook schuld bij dé Koning. Heb je al in de gaten 

hoe enorm groot die schuld is? Besef je ook al dat je nooit 

in staat zult zijn om zelf deze schuld af te betalen? 

En als de schuld kwijtgescholden wordt? Wat ben je dan 

ontzettend dankbaar. Dan wil je iedereen wel laten delen in 

dat voorrecht. Of toch niet? Lees de gelijkenis nog eens 

aandachtig door?  

Hoe ga jij om met je naasten? Daaraan kun je zien of het 

werk van God in je hart is. Ben je bereid om anderen te 

vergeven? God vraagt dat van je. 

 

 

Vraag: 

Hoe lang is het geleden dat je iemand van harte iets hebt 

vergeven? 
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‘Het moeilijkste moment van mijn leven vond ik, toen ik het 

diploma van mijn opleiding had gehaald en het niet mogelijk 

bleek om werk te vinden. Ik zou gemakkelijk de overheid de 

schuld kunnen geven van de hoge jeugdwerkloosheid en af 

kunnen wachten. Maar dat komt niet overeen met wat ik lees 

in de Bijbel, dat de mens is geschapen naar Gods beeld. Dat 

geeft ook een verantwoordelijkheid om de mogelijkheden die 

we hebben gekregen te gebruiken. Daarom besloot ik om zelf 

aan de slag te gaan. Ik ben een eigen bedrijfje begonnen en 

het is mijn droom dat ik daardoor uiteindelijk financieel 

onafhankelijk wordt en voor mijn eigen gezin zal kunnen 

zorgen. Maar bovenal is het mijn gebed dat ik Gods genade 

meer en meer mag leren kennen, zal groeien in het dienen 

van Hem en een voorbeeld zal zijn in mijn kerk.’   

Snethemba Percyval Strydom (25) 

 

 

Gebed: 

Bidt voor de armen en de kwetsbaren in Zuid Afrika en voor 

de kerken in dit land, dat zij voor hen zorg zullen dragen. 
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‘Het is mijn verlangen dat ik wat mag betekenen in mijn 

gemeenschap. Ik weet dat er jongeren van mijn leeftijd zijn 

die met een lege maag naar bed gaan, omdat er geen eten in 

huis is. En ik weet dat er ook nu nog jongeren zijn die 

roekeloos leven en daardoor het risico lopen om HIV te 

krijgen. Tegen deze jongeren vertel ik: als je niet luistert 

naar de lessen die wij jullie geven op school, dan zal het 

leven jullie lessen leren die jullie nooit zullen vergeten. 

Ik doe mijn uiterste best om zoveel mogelijk jongeren te 

bereiken, en daarnaast bid ik ook dat de komende generatie 

de Heere Jezus zal kennen, zodat Zijn Naam verheerlijkt zal 

worden. Bidden jullie daar ook voor?‘  

Princess Nkululeko Mchunu (21) 

 

 

 

 

Gebed: 

Zouden jullie willen bidden dat de jonge mensen die voor-

lichting geven aan schoolkinderen zelf ook veranderd zullen 

worden door Gods Woord? 
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Herken jij de onzekerheid van deze rijke jongeling? Hij 

denkt serieus dat hij al Gods geboden gehouden heeft. En 

toch is er nog onzekerheid. Is dit voldoende om het eeuwige 

leven te hebben? Deze jongen begrijpt de betekenis van Gods 

wet maar voor een deel. Jazeker, God vraagt ook het uiter-

lijke leven. Het leven van elke dag. Dat was toen en dat is 

nu. God vraagt ook jouw uiterlijke leven! 

Maar, God vraagt meer. Hij vraagt ook om het hart. Dat heeft 

deze jongen niet begrepen. Hij was bereid om uiterlijk God 

te dienen. Jij ook? Hij weigerde God te dienen met zijn 

hart. Jij ook? 

Om God met je hart te kunnen dienen is genade nodig. Weder-

geboorte. Ken jij dat? Zoek jij daarnaar? Alleen zo kun het 

je “eeuwige leven hebben”.  

 

Vraag: 

Hoe “volmaakt” is jouw leven op social media? Hoe is het 

met jouw leven met de Heere vanuit jouw hart? 
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Werken in de wijngaard. Daar worden deze arbeiders voor 

aangenomen. In vijf groepen, verspreid over de hele dag. 

Wisselende werktijden dus. En toch, aan het einde van de 

dag hetzelfde loon.  

Dat is oneerlijk! Of misschien toch niet? De Heere Jezus 

wil zijn discipelen leren dat het werken in Gods Koninkrijk 

niet om loon moet gebeuren. Het is al een wonder dat de 

arbeiders uitgekozen worden. En dan maakt het niet uit op 

welk tijdstip dat is. Het loon is een genadeloon. Voor God 

is iedereen gelijk.  

Je kunt denken dat je veel verdient wanneer je veel werk 

verzet in of voor de kerk. Maar in het Koninkrijk der he-

melen gaat het niet om verdienste maar om genade. Heb jij 

dat al geleerd? 

 

 

Vraag: 

Wat doe jij voor de Heere in Zijn koninkrijk? Wat verwacht 

jij daarvoor te krijgen? 
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Wat doe jij als je als daggast een uitnodiging krijgt voor 

een belangrijke bruiloft? Deze leg je toch niet naast je 

neer? Je doet je best om er bij te zijn en er netjes uit te 

zien, toch? 

De genodigden in deze gelijkenis reageren heel anders. Zij 

weigeren gehoor te geven aan de uitnodiging van de koning. 

Allerlei excuses worden aangevoerd. Zelfs worden dienst-

knechten vermoord. Verschrikkelijk nietwaar? 

Iedere keer als Gods Woord open gaat wordt jij geroepen om 

te komen. Hoe reageer jij? God zorgt er Zelf voor dat de 

bruiloftszaal gevuld wordt met gasten. En zelfs dan blijkt 

er nog één gast te zijn die komt zonder bruiloftskleed. 

Onvoorbereid is hij verschenen. Een bruiloft vraagt voor-

bereiding toch? Ben jij bereid? 

 

 

Vraag: 

Probeer eens te omschrijven hoe het “bruiloftskleed” er uit 

ziet? 
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Ik maak alle dingen nieuw. Er is geen mens op deze aarde 

die dat kan zeggen. Dat kan alleen de Heere zeggen. Hij is 

het die alles nieuw maakt. Hij is het die het Koninkrijk 

der hemelen bouwt. Dat doet hij nu al. Soms kun je daar al 

iets van zien. Zie jij dat ook? Toch blijft het op aarde 

onvolmaakt. De satan doet alles wat hij kan om te voorkomen 

dat Gods koninkrijk komt. En hij vindt aansluiting bij het 

zondige hart van de mensen. Onderken jij dat ook? Satan 

heeft niet het laatste woord. Het laatste Woord is aan de 

Heere zelf. Hij is het begin en het einde. Zijn Woord is 

getrouw. Geloof jij dat? Daarom zal het Koninkrijk der he-

melen eenmaal volmaakt zijn. Alles nieuw. Alles zonder 

zonde. Dan zullen er geen tranen meer zijn. In dat Konink-

rijk is nóg plaats. Zoek de Heere en leef? 

 

Vraag: 

Hoe wordt in de Bijbelgedeelte vervuld waar we om vragen in 

het volmaakte gebed? 
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‘Vorig jaar nam ik afscheid van de basisschool. Voor mijn 

klasgenoten was dat een bijzonder en mooi moment. Ondanks 

dat ik probeerde om ook blij te zijn, voelde ik me verdrie-

tig. Want mijn vader was niet aanwezig. Toen ik twee jaar 

oud was, is mijn vader weggegaan. Heel af en toe stuurt hij 

nog wat geld naar mijn moeder, maar ik zie hem nooit meer. 

Ik mis hem erg, zeker op bijzonder fijne of verdrietige 

momenten. Zoals bij de uitreiking van mijn basisschooldi-

ploma en toen mijn moeder ernstig ziek werd. Als ik ver-

drietig ben, denk ik vaak aan Job, uit de Bijbel. Ondanks 

dat hij alles verloor, was de Heere hem toch nabij. Dat is 

ook mijn hoop voor de toekomst: dat de Heere mij nabij is, 

zelfs als ik alles verlies. Toch blijf ik ook dagelijks 

bidden dat mijn vader tot inkeer komt en naar mij omkijkt.’  

Gerardo Zambrano Alvarado (12) 

 

Gebed: 

Bidden jullie voor kracht om staande te blijven voor de 

kinderen die we dagelijks opvangen? Zij komen veelal uit 

instabiele gezinnen. Het is voor hen niet gemakkelijk om 

staande te blijven. 
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‘Thuis vind ik het niet altijd fijn. Mijn ouders maken veel 

ruzie. Mijn vader is erg jaloers en als mijn moeder een 

praatje maakt met een andere man, dan slaat hij haar. Ik 

vind het erg fijn om naar school te gaan en ’s middags ga 

ik naar het programma van de kerk. Daar worden verhalen uit 

de Bijbel verteld. Het mooiste vind ik het verhaal dat de 

Heere Jezus aan het kruis gestorven is voor zondaren. Ik 

bid dat mijn familie Hem ook mag leren kennen. Op school 

werk hard om goede cijfers te halen, zodat ik later een 

goede baan kan krijgen. Als ik zelf geld verdien kan ik 

mijn familie helpen en misschien wel een stenen huis voor 

mijn moeder bouwen!’  

Sonilda Beatriz Huarnaní Paredes (13) 

 

 

 

 

Gebed: 

Willen jullie bidden voor de een stabiele politieke situatie 

in Peru? Op het moment is er veel politieke onrust en dat 

heeft een negatief effect op mensen die in armoede leven. 
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In deze stille tijd waaier vind je, naar aanleiding van het thema van de Bijbelstudies over 

Toekomstverwachting, 12 stukjes voor persoonlijke bezinning over ‘het Koninkrijk der hemelen’. 

Vanuit een Bijbelgedeelte en een korte uitleg wordt je uitgenodigd om het gedeelte te overdenken. 

Dit kan niet zonder gebed. Vraag de Heere of Hij het onderwijs wat Hij je Zelf geeft wil zegenen, 

zodat je Hem voor het eerst of steeds meer persoonlijk mag leren kennen. 

 

Daarnaast vind je in het kort informatie over het kampproject dat Koers samen met Bijzondere 

Noden heeft opgezet. In dit project komen verschillende activiteiten van Bijzondere Noden naar 

voren. Dit wordt tijdens je vakantie verder toegelicht. Ook halen we met elkaar geld op om enkele 

projecten van Bijzondere Noden mogelijk te maken.  

Deze stille-tijd-waaier is een eenmalige uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten ten behoeve van 

de Koers-vakanties 2018, www.jbgg.nl/koers, in samenwerking met Bijzondere Noden, www.bijzonderenoden.nl. 

Teksten: Henk van Eckeveld, foto’s en opmaak: Cor de Wit, teksten en foto’s Koers-project: Bijzondere 

Noden, eindredactie: JBGG. 

http://www.jbgg.nl/koers
http://www.bijzonderenoden.nl/

