
Ik ben bij je

Start met het kijken van de serie Jezus Leven,  
Aflevering 12 - ‘Ik ben bij je’ via www.Family7.nl/JezusLeven 

Gespreksvragen 

1. Wat een verandering in slechts een paar dagen tijd! Van de zinderende 
spanning van het verraad en de kruisiging tot de ontstellende verbazing 
en vreugde van de opstanding. De discipelen maken in de 40 dagen na de 
opstanding een bijna magische gedaanteverwisseling door. Hier zien we 
opnieuw één van de Droste-effecten van het evangelie: een tijd van 
moeite en uitzichtloosheid kan in korte tijd omdraaien in een situatie van 
ongedacht perspectief en onstuimige groei. Als je terugkijkt op deze serie, 
de afgelopen 12 afleveringen, hoe heeft dit je mindset veranderd? Welke 
nieuwe inzichten heb je opgedaan? Hoe heeft het je vernieuwd? 

2. De plekken waar Jezus zijn discipelen opzoekt na zijn kruisiging en 
opstanding zijn hetzelfde als ervoor, maar de wereld is zo anders. En ook 
de discipelen zelf zijn zo veranderd. En toch zijn ze nog gewoon de vissers 
die ze waren. Jezus had gezegd: ‘Ik zal jullie vissers van mensen maken’. 
Gods missie raakt hun werk en was toch zoveel dieper dan hun werk. 
Waarin herken je in jouw ‘gewone’ werk iets van Gods missie? En wat zou 
het ‘diepere’ kunnen zijn waarin God je uitnodigt?   

3. Jezus roept naar Petrus: ‘Gooi het net aan de andere kant uit’. Dat was 
stuurboord, de kant van de overkant, de kant van de heidenen. Wat 
betekent het voor jou om je net aan ‘stuurboord’ uit te gooien? 

4. Eenmaal aan de oever confronteerde Jezus Petrus tot drie keer toe met 
(bijna) dezelfde vraag. De eerste twee keer, laat Petrus merken dat Hij niet 
in kan gaan op wat Jezus hem vraagt. De derde keer sluit Jezus bij Petrus 
aan. Dit raakt Petrus. Het is herstellend. En Petrus haalt opgelucht adem. 
Er valt een enorme druk van zijn schouders. Jezus vraagt niet van ons dat 
wij opklimmen naar Zijn perfecte niveau. Nee, Jezus daalt af naar ons 
niveau. Wat Jezus vooral van ons vraagt, is meedogenloze eerlijkheid. We 
hoeven onszelf geen rad voor de ogen te draaien. Waarin zou jij eens heel 
eerlijk moeten zijn naar Jezus? Welke druk heb jij jezelf opgelegd om te 
voldoen aan Zijn maatstaf? 
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5. De laatste woorden van Jezus aan Petrus, zijn dezelfde als de eerste: volg 
mij. Onderweg met Jezus hoeven we niet bang te zijn om zijn stem te missen. 
Hij spreekt persoonlijk tot ons en hij herhaalt zijn woorden met regelmaat. 
Neem tijd om voor elkaar te bidden en woorden van Gods hart uit te spreken 
over elkaars leven. Je zult misschien merken dat het woorden zijn die je al 
eerder hebt gehoord. Weet dan als Jezus in herhaling valt, hij ten diepste laat 
weten: ik ken je, ik zie je en ik ben met je op weg.    

6. De serie eindigt met een mini-training discipelschap; een stortvloed aan 
tegeltjeswijsheden. Welke past het beste bij wat jij van deze serie hebt 
geleerd?  

Leef bij de dag. De manier waarop je je dagen doorbrengt is de manier waarop je 
je leven leidt.  

Doe op gewone dagen, wat je op je beste dagen heb besloten.  

Later is nu. Als je het vandaag niet doet, dan gaat het morgen ook niet gebeuren.  

Ga met kleine stapjes op weg en zie hoe je daarin leert en gaat veranderen. 
Wanneer het gaat indalen van het denken en het vinden naar het doen, dat is de 

crux in de navolging.  

Als je maar genoeg goede dagen hebt, dan gaat het leven wel kloppen. Maar als 
je dagen niet kloppen, dan gaat je leven ook niet kloppen.  

Maak het leven klein en haalbaar.  

Als je gaat doen wat je kan, ga je daarna vanzelf kunnen, wat je daarvoor nog 
niet kon.  

Durf maar te falen, maar faal dan lekker vooruit. 
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Training 
We hopen dat de serie je heeft geholpen en jij jezelf hebt getraind om in de 

voetsporen van Rabbi Jezus te gaan wandelen.  

Trainingsdoel voor mijn leven: 
‘volgen in het ritme van rabbi Jezus’ 

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

Zing en/of luister dit met elkaar. 

Gebed 
Jezus, Dank U dat ik U mag volgen. Dank U dat U mijn Rabbi bent. Wilt u mij 

bedekken onder uw stof, zodat ik U kan blijven volgen en steeds meer op U mag 
lijken. 
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