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Start met het kijken van de serie Jezus Leven,  
Aflevering 1 - Rabbi, waar logeert u? via www.Family7.nl/JezusLeven 

Gespreksvragen 

1. Discipelschap is het kiezen voor de weg die maar weinigen volgen. Wat is 
een duidelijke keuze geweest die je hebt gemaakt die anders was dan de 
massa? En wat is een keuze geweest waarin je de massa gevolgd bent? 
Wat ervaar je als verschil tussen deze twee keuzes?  

2. De studiegenoten van ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhof verweten hem 
onvoorzichtigheid. Durf jij onvoorzichtig te zijn? Of: wie is naar jouw 
idee echt onvoorzichtig? Kan je hier iets van leren of is onvoorzichtig 
gedrag toch écht onverantwoord? 

3. Over de kindertijd van Jezus is weinig bekend. Ook zijn eigen bediening 
had een aanloop nodig naar het moment dat Hij publiekelijk 
tevoorschijn kwam. Kunnen wachten op het juiste moment is een 
belangrijk onderdeel van discipelschap. Wat is voor jou het juiste 
moment om iets te doen of om iets juist nog niet te doen? 

4. Jezus verscheen ten tonele in een explosief krachtenveld. De Zeloten 
kozen voor verzet; de Essenen voor afzondering; de Farizeeën voor het 
debat en de Sadduceeën voor machtsdenken. Vier valkuilen voor het 
volgen van Jezus. Ook wij leven in een spannende tijd, waarin je op 
verschillende manieren kan reageren. In welke valkuil(en) herken jij je 
het meeste? Verzet, afzondering, debat of machtsdenken. Benoem het 
naar elkaar en breng het in gebed. Is er vergeving nodig? Bid hier dan 
ook voor. 

5. Henk vertelde over de weg van discipelschap van Pater Damiaan. Daarna 
beschreef hij zijn eigen weg, waarbij de liefde doorbrak en hem dat in 
beweging zette voor Jezus. Wat is jouw weg in discipelschap van Jezus? 
Wat zijn hierin beslissende momenten geweest voor jou?
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6. Jezus leefde heel ‘lichtgewicht’.  Daardoor kon hij makkelijk in beweging 
blijven. Hij had weinig bagage, kon gemakkelijk schakelen en was 
flexibel in zijn planning. Onze westerse cultuur belemmert vaak die 
bewegelijkheid. Wat zou jij heel concreet kunnen doen om je leven op 
korte termijn flexibeler te maken zodat je makkelijker kunt bewegen? 

Training 
Deze serie is een training. Elke aflevering heeft een trainingsdoel. De 
volgende keer dat je bij elkaar komt, bespreek je met elkaar de resultaten. 

Trainingsdoel voor deze week:  
ik daag me uit om in beweging te komen voor Jezus 

Deze week train ik mij zelf door: 

   letterlijk de onbewandelde wegen te lopen 
   ‘0nvoorzichtige’ stappen te nemen 
   flexibeler te worden 
   te bewegen naar Jezus 
   …. 

Lied 
Wellicht heeft de aflevering of het gesprek je doen denken aan een lied.  

Zing en/of luister dit met elkaar. 

Gebed 
Heer, ik wil U volgen en daarin wil ik flexibel zijn. Neem alles van mij weg 

wat me in de weg zit om U te volgen. Maak mij onvoorzichtig als het gaat om 
het in beweging komen voor U. Leer mij te wachten op uw timing. Omdat ik U 
vertrouw, sta ik U toe mij te stretchen. Stroom met Uw liefde door mij heen, 

zodat anderen ook uw liefde ervaren.
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