
5

Avond 2: AAn de hAnd vAn Jezus 
N

De hoop op herstel van de intieme omgang met de hemelse Vader

De inhoud van de hoofdstukken 2 en 3 uit het boek vormen de basis van deze avond. Bij elk 
hoofdstuk hoort een video (2a en 2b). Het is belangrijk om aan het begin van de avond af te 
spreken hoeveel tijd je elk onderdeel van de avond ongeveer wil geven.   

•	 Filmpje: BiDDeN | lereN vaN jezus – viDeo 2a

•	 GespreksvraGeN

De pijn van vervreemding
Door de zondeval komt er vervreemding in de relatie tussen God en mens. Waar Adam Gods 
aangezicht mocht zien, daar moet David Gods aangezicht gaan zoeken. Waar Adam mocht 
rusten in Gods nabijheid, daar moet David gaan roepen om Gods nabijheid. Waar Adam 
mocht wandelen met God, daar zien wij hoe David vaak moet wachten op God. Het zien, rus-
ten en wandelen, tegenover het zoeken, roepen en wachten, het is Genesis 1 en 2 tegenover 
de rest van het Oude Testament, het is thuis tegenover heimwee. 

Herken jij dat gevoel van heimwee in je relatie met God? 

Kun je voorbeelden geven?  

In hoeverre heeft het roepen tot God een plek in jouw gebedsleven? 

Heb je het weleens uitgeschreeuwd naar God?

Het voelen van de dorst
Zoek allemaal een rustig plekje op in het huis of op de plek waar jullie samenkomen. Sla je 
Bijbel open bij Psalm 63, een lied van David. Vraag Jezus om tot je hart te spreken. Lees de 
Psalm zachtjes op. Zeg het lied nog eens op. En nog eens. Wat springt eruit? Wat raakt je? Sta 
even stil bij dit gedeelte van de Psalm. Vraag God je te laten zien waarom dat deel zo oplicht. 
Schrijf op wat in je gedachten opkomt. 

Neem 20 minuten de tijd om zo met de Psalm bezig te zijn. 

Kom daarna weer samen als kring om jullie ervaringen met elkaar te bespreken. Probeer 
geen oplossingen aan te dragen, maar blijf bij ‘het voelen van de dorst.’ 
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•	 Filmpje: BiDDeN | lereN vaN jezus – viDeo 2B

•	 GespreksvraGeN

Vertrouwelijke omgang met de hemelse Vader
Het geheim van Jezus’ bidden was zijn uitzonderlijk intieme relatie met de hemelse Vader. 
Het was de warmtegloed van de innige omgang die Jezus met zijn Vader had, die heel zijn 
leven en bidden van een bijzondere glans voorzag. In Johannes 1:18 beschrijft Johannes het 
zo: ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van 
de Vader rust, heeft hem doen kennen.’

Wat roepen de woorden ‘intimiteit met God’ bij je op?

Wat betekent ‘rusten aan het hart van de Vader’ voor jou? 

De weg van groeiende intimiteit met God is de weg van veel tijd doorbrengen met Jezus.
Hoe geef jij op dit moment vorm aan ‘tijd met Jezus?’ 

•	 GebedstiJd 
Neem de tijd om God te danken en voor elkaar te bidden. 

•	 om mee te nemen
Deze avond stonden we stil bij de dorst en heimwee van ons hart naar God. Neem je voor 
om dit de komende weken eens aan je vrienden of in je gezin voor te leggen: kennen zij die 
dorst of heimwee ook? Hetzelfde geldt voor ‘groeien in intimiteit met God’. Probeer eens te 
ontdekken hoe dat leeft of speelt bij mensen in je omgeving die belangrijk voor je zijn. 


