
Voor de poort van de hel

Start met het kijken van de serie Jezus Leven,  
Aflevering 9 - ‘Voor de poort van de hel’ via family7.nl/JezusLeven 

Gespreksvragen 

1. Wat roept deze aflevering aan verlangen bij je op? Wat raakt je? Wat 
heeft dit verlangen je te zeggen? 

2. Je voelt tot in je tenen de spanning die de discipelen gevoeld moeten 
hebben op die plek waar ze stonden aan de voet van de Hermon. De 
belijdenis van Petrus ‘U bent de zoon van de levende God’ was een 
statement die galmde door de kosmos. Dit is geestelijke strijd: het 
uitspreken van de waarheid van Jezus op plekken waar alles erop wijst 
dat die waarheid niet klopt. Alsof je op de middenstip van een volle Kuip 
met een microfoon uitspreekt dat Ajax de beste is. Spanning en roering 
volop. Wat zijn voor jou persoonlijk plekken waar Gods waarheid 
spanning oproept? Hoe kan je op die plekken Gods overwinning 
uitspreken (proclameren)? 

3. Jezus roept de kerk uit op een terrein van satan. Hier ontstaat een 
geestelijke strijd. Is er in jouw kerk geestelijke strijd merkbaar? Hoe 
merk je dit en hoe kan je ervoor zorgen dat Jezus hierin overwinnaar 
wordt? Als het nodig is, bid met elkaar voor de situatie in jullie kerk. 

4. Henk zegt in het gesprek met Marco dat het kostbaarste wat je kunt doen 
is jezelf toewijden aan de lokale kerk.  
Wat betekent de lokale kerk voor jou? Ben je onderdeel van een lokale 
gemeente? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe luister je naar het gesprek in de 
uitzending hierover? 
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6. De kerk is een bedding voor als je  geestelijk fit bent, maar ook als je door 
je hoeven bent gezakt. Dat betekent ook dat je anderen fitter mag maken 
of mag helpen om weer op hun benen te staan.  Hoe ervaar jij de 
gemeenschapszin in je eigen kerk. Ben jij ‘geestelijk’ geholpen wanneer 
jij het nodig had? En kan jij anderen geestelijk helpen als zij het nodig 
hebben? En weet je hoe je zicht krijgt op de geestelijke nood bij een 
ander? 

7. De kerk bevat transformerend onderwijs. Onderwijs waar vuur in zit en 
dat levensveranderend is. Onderwijs waar Jezus’ liefde harten raakt en 
mensen zich keren tot God. Onderwijs waar de hemel de aarde raakt. 
Herken je dit type onderwijs in jouw kerk? 

8. Jezus lanceerde de kerk in het volle zicht van het kwaad. Hij wilde laten 
zien dat er geen macht is die de kerk kan overwinnen. Maar het raakt ook 
aan een geestelijke missie: zoek de moeilijke plekken op om juist daar 
kerk te zijn. Rijdt jouw kerk netjes binnen de lijntjes van de snelweg of 
crosst deze als een landrover door de wildernis? 
Wat kan jij of jouw kerk doen om de spanning meer op te zoeken? Om 
licht te brengen op plekken waar de duisternis overheerst?
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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:  
‘Toewijden aan de lokale kerk’ 

Deze week train ik mij zelf door: 

 op zoek te gaan naar een kerk 
 voor het eerst een kerk te bezoeken         
 te bidden voor mijn kerk 
 mij in te zetten voor een specifieke taak binnen de kerk         
 mensen geestelijk te helpen 
 hulp te vragen om geestelijke hulp 
 met mijn kerk licht te brengen waar duisternis heerst 
 … 

 

Lied 
Wellicht heeft de aflevering of het gesprek je doen denken aan een 
lied. Zing en/of luister dit met elkaar. Je kan ook onderstaand lied 
luisteren met elkaar.  

Jezus leidt zijn kerk | Sela 
https://www.youtube.com/watch?v=E5vj0Z8iq8M 

Gebed 
Vader, U kent mij, mijn positie in de kerk en mijn gedachten 

hierover.  
Wilt U mij sterke ‘visserschouders’ geven om ook op mij Uw kerk te 

bouwen. Dat ook door mij het licht schijnt in de duisternis. 
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