DE LAATSTE 18 UUR
Bijbelstudie over de zeven wonderen van het kruis

HANDLEIDING VOOR
bijbelstudiegroepen
De laatste 18 uur is een bijbelstudie van zeven weken voor kleine groepen,
waarbij je elke week een groepsbijeenkomst leidt en je doordeweeks
bijbelstudies doet. In de bijeenkomsten ontmoet je elkaar, praat je over
wat je hebt geleerd, bekijk je samen een aflevering van de televisieserie
De zeven wonderen in Jeruzalem en een aflevering van de animatieserie De
zeven wonderen. De bijbelstudie is bedoeld voor groepen.
Deze handleiding is speciaal bedoeld voor mensen die leiding willen geven
aan een bijbelstudiegroep van De laatste 18 uur.
In deze bijbelstudie gaan de deelnemers op reis langs de zeven wonderen
van het kruis. Jullie gaan ontdekken op welke wijze Jezus’ bloed heeft
gevloeid en wat dit voor jullie persoonlijk betekent. Jullie gaan zien wat
de reikwijdte van het offer is, dat Jezus bracht om jou te vergeven, te
verlossen, te reinigen, te genezen, te bevrijden, je met God te verzoenen
en je een heel nieuw leven te geven.
Deze bijbelstudie komt het meest tot zijn recht als voorbereiding op het
Paasfeest, maar kun je ook op andere momenten in het jaar inzetten.
De periode voor Pasen wordt de 40-dagen tijd genoemd. De veertigdagen-tijd beslaat precies zeven weken, zodat je elke week één van de
zeven wonderen van het kruis kunt behandelen. Zo kun je na deze intensieve studie over de zeven wonderen van het kruis, samen vieren dat Jezus
weer is opgestaan en leeft!
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INLEIDING

Beste groepsleid(st)er,
De laatste 18 uur is een adembenemend verhaal vol shockerende contrasten. Een magistraal Paas-epos waarin we een soevereine Jezus te zien krijgen, die zich openbaart als
het Lam van God én Hogepriester tegelijk. Jezus is tot het uiterste gegaan om ons Gods
liefde te laten zien. Daarom roept de Hebreeën-schrijver ons op: Als u niet onverschillig
of zwak wilt worden, moet u denken aan wat Jezus heeft doorstaan (Hebreeën 12:3, HB).
Jezus was geen Joodse martelaar, zoals er zovelen waren. Hij is niet met de moed der
wanhoop naar het kruis gegaan. Als iemand die lijdzaam zijn tragisch lot ondergaat: aan
het kruis genageld als een koning zonder kleren. Een zielige vertoning waar de wereld
niet op zit te wachten. Dat is niet wat de Evangeliën ons laten zien. De laatste achttien
uur getuigen van ongekende moed, liefde en kracht, zoals we niet eerder zagen. Als we
ons in deze bijbelstudie voor kleine groepen focussen op de laatste achttien uur van
Jezus’ leven op aarde, zullen we niet langer onverschillig of zwak in ons geloof zijn, maar
vol van de moed, liefde en kracht van Jezus die de vernedering en bespotting op een
koninklijke wijze heeft doorstaan.
Nergens wordt de grootheid van God meer zichtbaar dan in de laatste achttien uur van
Jezus’ leven. De avond voordat Hij gekruisigd werd, sloeg Jezus zijn ogen op naar de
hemel en bad: Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de
Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om
iedereen die U Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken (Johannes 17:1-2, NBV). In
de laatste achttien uur heeft Jezus ons laten zien wat volmaakte liefde is en werd Gods
grootheid openbaar.
Het is mijn gebed dat iedereen die je mee op reis neemt naar de zeven wonderen van het
kruis een nieuw zicht krijgt op de laatste achttien uur van Jezus. God heeft zijn Zoon niet
de dood ingejaagd, maar Hem tot in het kleinste detail voorbereid op de laatste achttien
uur van zijn leven op aarde. Een half jaar voor zijn sterven zond God Mozes en Elia uit de
hemel naar Jezus om Hem voor te bereiden op zijn levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou
volbrengen (Lucas 9:30-31). Zij hebben stap voor stap het grote Meesterplan met Hem
doorgesproken: het moeitevol lijden maar ook de vreugde die voor Hem lag (Jesaja 53:10,
Hebreeën 12:2). Jezus heeft zijn discipelen maar liefst drie keer voorbereid op wat Hem
in Jeruzalem te wachten stond (Matteüs 16:21-23; 17:22-23 en 20:17-19). De laatste keer
nam Hij hen apart en zei: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de
overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen;
en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te
kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. Voordat Hij naar Jeruzalem ging
om hier te sterven benadrukte Jezus: De Vader heeft mij lief, omdat Ik mijn leven geef - om
het weer terug te nemen. Niemand neemt het Mij af. Ik geef mijn leven uit eigen vrije wil. Ik heb
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de macht om het te geven en Ik heb de macht om het terug te nemen. Dat is de opdracht die
Ik van mijn Vader ontvangen heb (Johannes 10:17-18, GN). De evangelist Johannes getuigt
dan ook dat Jezus werkelijk alles wist wat Hem zou overkomen (Johannes 18:4). Hij was
elke situatie Heer en Meester. In de Hof van Gethsemané zei Hij tegen een verwarde
Petrus: Dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan (Matteüs
26:56, GN). Later zou Petrus in Jeruzalem getuigen dat God in de laatste achttien uur de
regie volledig in handen had om te doen al wat Gods hand en Gods raad tevoren bepaald
had dat geschieden zou (Handelingen 4:27-28, NBG). God had Jezus volledig voorbereid
op de laatste achttien uur, die een ommekeer in de wereldgeschiedenis zou brengen.
Dank je wel dat je de mensen die God aan je toevertrouwt mee op reis wilt nemen naar
de voet van het kruis, waar Gods liefde hun hart wil veroveren. Het is dezelfde liefde die
Jezus aan het kruis genageld hield: Gods volmaakte liefde, waarin we Hem leren kennen
zoals Hij werkelijk is. Ik bid dat je alle deelnemers van je groep zult helpen een nieuw
zicht te krijgen op de grootheid van het kruis. Door hun schuld- en geloofsbelijdenis
mogen zij zich één maken met het sterven en de opstanding van Jezus. In eenheid
met Christus ziet God hen nooit meer los van Jezus en heeft Hij hen goedgekeurd en
aanvaard als zijn geliefde kinderen. Het wonder van het kruis heeft dit mogelijk gemaakt.
Door wat Jezus voor ons heeft gedaan, worden ze een compleet nieuw mens: Daarom,
als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie alles
is nieuw geworden (2 Korintiërs 5:17). In eenheid met Christus heeft Hij hen rein, heilig,
rechtvaardig en volmaakt verklaard.
Dank je wel dat je door dit werkboek met mij wilt samenwerken om anderen te helpen
een nieuw zicht te krijgen op de grootheid van het kruis en wie ze nu zijn in Christus.
God heeft hen lief zoals Hij Jezus liefheeft. Hoe gaaf is dat!
Wilkin van de Kamp
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OVER DE
BIJBELSTUDIE

De laatste 18 uur is een bijbelstudie van zeven weken of een andere periode die je
als groep kiest. Elke week behandel je als groep een van de zeven wonderen van het
kruis. De week begint met een gezamenlijke bijeenkomst, waarin je het huiswerk van
de afgelopen week bespreekt, een korte inleiding geeft op de inhoud van de komende
week en met je groep een aflevering van de televisieserie De zeven wonderen in Jeruzalem
bekijkt. Daarna bespreek je samen je ervaringen.
Een mooie periode om deze bijbelstudie in te vullen is de periode op weg naar Pasen. In
de periode van zeven weken voor Pasen staat het lijden en sterven van Jezus centraal en
noemen we ook wel ’de 40 dagen op weg naar Pasen’. De veertigdagentijd voor Pasen
beslaat namelijk zeven weken (zondagen niet meegeteld). De bijbelstudies zouden
dan ook plaats kunnen vinden in de zeven weken voor Pasen, zodat je na zeven weken
intensieve en persoonlijke studie over de zeven wonderen van het kruis kunt vieren dat
Jezus weer is opgestaan en leeft!
Natuurlijk kun je deze bijbelstudie ook in een andere periode van het jaar doen, maar
juist als voorbereiding op het Paasfeest komt De laatste 18 uur goed tot zijn recht.
De bijbelstudie De laatste 18 uur is gebaseerd op het boek Het wonder van het kruis. Als
groepsleider is het belangrijk om dit boek vooraf te bestuderen. Je vindt er de uitgebreide
uitleg van elk van de zeven wonderen van het kruis. Het boek biedt aanvullend onderwijs
waarmee je in de gesprekken met de deelnemers extra uitleg kunt geven.
Voor alle deelnemers is er een werkboek. Het werkboek is verdeeld in zeven hoofdstukken met vijf bijbelstudies. Per dag heb je ongeveer een half uur tot een uur nodig
om de zelfstudie te doen. Uiteraard kunnen de deelnemers zelf bepalen hoe diep ze erin
willen duiken. Er zijn deelnemers die er redelijk vlug doorheen gaan en vooral uitzien
naar de groepsmomenten. Anderen willen er juist alles uithalen wat er in zit en duiken
diep in de materie. Dat kan allebei. Elke dag wordt de deelnemer aangemoedigd om
verschillende vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren.
Het huiswerk bestaat uit verschillende onderdelen, zoals:
•	Weektekst en Dagtekst (bij het werkboek zit een vel met kaartjes waarop de deelnemers
zeven weekteksten kunnen schrijven)
•	Onderwijs
•	Bijbelopdrachten
•	Gebed
•	Getuigenis
•	Vragen om over na te denken
•	Leermoment (persoonlijk dagboek n.a.v. de les)
•	Invuloefening
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Moedig de deelnemers aan om elke dag een uur te reserveren,
zodat ze het huiswerk kunnen maken. Zeker in het begin kan het
Kerntekst v/d week

even wennen zijn. Adviseer de deelnemers om een Bijbel, pen en
papier klaar te leggen en vooraf te bidden voor vrede, concentratie en een open hart. Het dagelijkse huiswerkuur zal voor veel
deelnemers al snel een genietuurtje worden samen met God en
zijn Woord.

Dagtekst

Gebed

Bijbelopdracht

Vraag

Getuigenis

Leermoment

Invuloefening

Website
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Praktische tips
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PRAKTISCHE TIPS VOOR GROEPSLEIDERS
Je denkt erover om een bijbelstudiegroep te starten. Ons eerste advies is om iemand
te zoeken met wie je dit samen kunt oppakken. Dit kan iemand zijn met ervaring in het
leiden van groepen, of juist iemand zonder ervaring die je misschien kunt helpen om
in de toekomst ook zelfstandig een groep te leiden. Spreek af om samen te bidden en
plannen te maken.

BegIN niet te groot
Benader een aantal mensen van wie je denkt dat ze deze bijbelstudie wel zouden willen
volgen. Je kunt mensen persoonlijk vragen, maar misschien kun je ook een oproepje
schrijven in je gemeenteblad of persoonlijk een oproep doen tijdens een samenkomst. Je
kunt mensen ook online uitnodigen via sociale media. Voel je vrij, maar zorg ervoor dat
je groep niet te groot wordt. Tien deelnemers is al een aardige groep mensen. Bedenk
dat je tijdens de wekelijkse bijeenkomsten graag wilt praten over hoe de deelnemers
het huiswerk hebben ervaren. Dan moet de groep niet te groot zijn.
Ga je ruim over de tien deelnemers, overweeg dan om iemand anders te vragen een
tweede groep te starten. Je zou het eventueel ook kunnen combineren. Begin de avond
samen, ga dan in twee groepen uiteen voor de huiswerkbespreking, en kom weer samen
voor de aflevering van De zeven wonderen in Jeruzalem.

Doelgroep
Je kunt deze studie aanbieden aan mensen uit je eigen kerkelijke gemeente, maar denk
ook eens na over een interkerkelijke benadering. Het kan zeer inspirerend zijn om met
gelovigen uit andere kerken na te denken over het wonder van het kruis.

Waar en wanneer?
Bepaal een handige locatie voor de studie. Zorg ervoor dat je een ruimte hebt die groot
genoeg is voor het aantal deelnemers. Een belangrijk deel van de avond is ingeruimd
voor de aflevering van De zeven wonderen in Jeruzalem. Het is fijn als je daarbij gebruik
kunt maken van een vrij groot televisiescherm of een flinke monitor zodat iedereen
goed zicht heeft op het beeld. Veel mensen vinden een huiselijke setting prettig, maar
dat hoeft niet per se. Heb je een grote groep die je wilt opsplitsen, zorg dan dat je een
tweede ruimte beschikbaar hebt. Twee pratende groepen dicht bij elkaar zorgt voor ruis
op de lijn. Niet iedereen kan zich dan goed concentreren.
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Bepaal in overleg een geschikte datum voor de groepsbijeenkomsten. Ga je de studie
doen in de veertigdagentijd, zorg er dan voor dat je ruim zeven weken voor Pasen begint,
bijvoorbeeld op de woensdag of de donderdag, zodat je de studie af hebt voor Pasen.
In de week na Pasen kun je dan nog een slotbijeenkomst plannen.

InvullINg
Wees creatief in het bepalen van je locatie, je data en de invulling van de groepsbijeenkomst. Voor veel groepen zal de wekelijkse bijeenkomst in de avond het best uitkomen,
maar overdag kan natuurlijk ook.
Je kunt ervoor kiezen om voorafgaand of aansluitend aan één of meerdere groepsbijeenkomsten samen een maaltijd te gebruiken. Dat kan het groepsgevoel versterken en
het is natuurlijk gewoon gezellig. Zorg er wel voor dat je niet alles alleen organiseert,
maar neem anderen hierin mee. Vaak vinden mensen in een groep het leuk om iets te
bakken of mee te nemen.

Wees betrokken bij je kerk OF gemeente
Ga je een bijbelstudiegroep leiden, dan is het goed om dit ook te bespreken met een van
de leiders uit je kerk of gemeente. Misschien kunnen zij je ergens mee helpen. Misschien
is er ook wel een potje beschikbaar om wat inkopen te doen o.i.d. Zorg er in ieder geval
voor dat er leidinggevenden zijn die weten van het bestaan van de bijbelstudiegroep.

VoordAT je begINt
Heeft iemand zich aangemeld? Stuur dan een bevestiging waarin je aangeeft wanneer
de bijeenkomsten zijn en hoe laat ze beginnen. Spreek af of de deelnemers zelf het
werkboek bestellen of dat je het als groep collectief bestelt (bij Vrij Zijn ontvang je korting
bij afname van vijf of meer werkboeken). Neem in de bevestiging op wat de deelnemers
mee moeten nemen. Indien je de werkboeken collectief bestelt, vermeld dan ook dat
ze tijdens de eerste bijeenkomst het werkboek ontvangen. Leg de werkboeken op de
eerste avond klaar met een memoblaadje waarop de namen staan. Zo weet je aan het
einde van de avond wie eventueel nog geen werkboek heeft gekregen.
Alle deelnemers hebben een werkboek nodig om de studies te kunnen doen. Zorg er dus
voor dat je niet te lang wacht met het aankondigen van de studie, zodat je de werkboeken
op tijd kunt bestellen. De werkboeken zijn onder andere te bestellen via www.vrijzijn.nl.
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De zeven afleveringen van De zeven wonderen in Jeruzalem en de animatieserie De
zeven wonderen kun je gratis bekijken via www.vrijzijn.nl/delaatste18uur of via ons
YouTube-kanaal VrijZijn TV. Zorg ervoor dat je de aflevering al hebt opgezocht en deze
klaarstaat om afgespeeld te worden. Ben je zelf niet heel technisch, vraag dan iemand
om je te helpen.
Maak een adressenlijst aan tijdens de eerste avond voor een app- of mailgroep. Maak
eventueel naamkaartjes. In deze handleiding staan introducties voor elke week. Dat
zijn een korte studies van een paar minuten. Neem deze een paar keer door, zodat je
niet teveel hoeft voor te lezen. Bekijk ook vast de aflevering van De zeven wonderen in
Jeruzalem zodat je alvast weet wat de deelnemers te zien krijgen.

CONtact
Als alle deelnemers dit fijn vinden, start dan een app-groep om elkaar door de weken
heen te bemoedigen. Gebruik anders een e-mailgroep. Stuur aan het begin en halverwege
de week een appje of e-mail om de deelnemers aan te moedigen het huiswerk te doen.

Zorg goed voor jezelf
Zorg dat je zelf goed bent voorbereid op de bijbelstudie. Wees niet te streng voor jezelf.
Het hoeft allemaal niet volmaakt te gaan. Je hoeft als groepsleider geen antwoord te
hebben op alle vragen die worden gesteld. Wees gewoon eerlijk als je geen antwoord
hebt, en moedig de deelnemers aan om zelf op onderzoek uit te gaan. Het kan voor
jezelf goed zijn een maatje te hebben om mee te praten over jouw rol als groepsleider.
Soms kun je ontmoedigd raken omdat niet alles precies loopt zoals je had verwacht of
gehoopt. Zorg dan dat je iemand hebt die je kan bemoedigen en voor je kan bidden.
Zelf doe je natuurlijk ook de bijbelstudie. Doe deze niet met het oog op de deelnemers,
maar doe het vooral gewoon voor jezelf. Ook jij mag genieten van jouw moment met
God. Natuurlijk kun je af en toe een zin of woord aanstrepen dat je wilt gebruiken voor
bij de huiswerkbesprekingen. Om het gesprek op gang te krijgen kun je zelf eerst iets
vertellen over wat jou heeft geraakt in de studie, of waar jij een vraag over hebt. Jij hoeft
niet alle antwoorden zelf te geven, daarbij kun je elkaar helpen. Je kunt het gesprek ook
beginnen door te vragen: ‘Wat sprak jullie het meest aan, de afgelopen week?’ Blijft het
lang stil, dan kun je óf zelf beginnen óf voorzichtig iemand aanwijzen om iets te delen.
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Overige adviezen
Soms zitten deelnemers in een moeilijke fase in hun leven of hebben ze problemen die
te groot zijn voor de groep en het onderwerp. Maak dan een afspraak met deze persoon
om er laten over door te praten, zodat je in de groep verder kunt met het onderwerp.
Probeer je zoveel mogelijk aan het programma te houden, maar wees ook flexibel. Zorg
wel dat het gesprek voor alle deelnemers enigszins relevant blijft.
Bij interkerkelijke groepen is het goed om je bewust te zijn van een aantal fundamentele
verschillen in inzicht (bijvoorbeeld over de doop, genezing, eindtijd, etc.) Spreek altijd
met respect over elkaar en probeer de groep te laten focussen op de dingen waar je
het over eens bent. Richt je op de dingen die jullie samenbinden.
Gebeurt er tijdens een avond iets waardoor iemand emotioneel wordt of het ergens
anders moeilijk mee heeft, leg dan een paar dagen na de bijeenkomst even contact om
te vragen hoe het gaat. Wees betrokken bij je deelnemers.
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TIJDSINDELING
WEKELIJKSE
BIJEENKOMST

Veel deelnemers vinden het belangrijk om door te praten over het gemaakte huiswerk
en vragen te stellen. Ruim hier tijd voor in, maar begrens die ook. Er zijn ook andere
onderdelen van de avond die aan de orde moeten komen. Maak daarom een duidelijke
tijdsindeling en houd je daar zoveel mogelijk aan. Bij de eerste bijeenkomst is het goed
om een kort rondje te doen ter kennismaking. Daarnaast is er een kort filmpje van
Wilkin waarin hij je groep verwelkomt en aanmoedigt. Dit filmpje staat op de website
www.vrijzijn.nl/delaatste18uur.
Voor de wekelijkse bijeenkomst is onderling contact belangrijk. Begin daarom lekker op
tijd met koffie en wat lekkers, zodat er even bijgepraat kan worden. Sluit ook weer af met
iets te drinken voor de mensen die dat willen, maar geef ook ruimte om te vertrekken.
Onderstaande indeling is gebaseerd op een avond. Maar dit kan natuurlijk ook overdag.
19:00

Voorbereiding:

	bidden voor de avond, koffie/thee zetten, ruimte klaarmaken en techniek
klaarzetten.
19:30		Inloop met koffie, thee en iets lekkers.
20:00		Welkom, gebed en eventueel één of twee liederen die bij het thema passen
(wil je zingen, zorg dan dat iedereen de liedteksten heeft en vertel kort iets
over de reden waarom je voor een bepaald lied hebt gekozen. Zo maak je het
meteen persoonlijk en geef je ruimte aan de andere deelnemers om in de
loop van de avond ook iets persoonlijks te delen).
20:15	Bespreken huiswerk en vragen hierover (bij de eerste bijeenkomst gebruik
je deze tijd voor kennismaking en uitleg over de studie, zie Introductiebijeenkomst.
21:00		Korte inleiding komende week.
21:15		Aflevering De zeven wonderen in Jeruzalem.
21:40		Wat vond je ervan?
	Ga niet te diep in op vragen maar verwijs naar het huiswerk van de komende
week en nodig uit om vragen te stellen bij de volgende bijeenkomst.
22:00		Aflevering van de animatieserie De zeven wonderen.
22:10		Sluit af met gebed voor de komende week (misschien kun je twee mensen
		vragen een kort gebed uit te spreken).
22:15		Iets drinken voor wie graag wil.
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INTRODUCTIE
BIJEENKOMST

Tijdens de eerste bijeenkomst heb je veel om te vertellen aan de deelnemers. Neem
drie kwartier de tijd om tenminste de volgende punten te bespreken:
•	Begin met een kwartier kennismaking. Vertel iets over jezelf en wat je motivatie is
om de bijbelstudie te doen. Laat de andere deelnemers vervolgens hetzelfde doen.
•	Geef duidelijk aan dat het belangrijkste onderdeel de dagelijkse zelfstudie is. Motiveer
de deelnemers om dit serieus te nemen en daag ze uit om vol te houden. Vertel hen
dat het ze ongeveer drie kwartier tot een uur per dag kost. Vertel kort iets over de
onderdelen die ze tijdens de studie tegenkomen en leg de nadruk op het leermoment
(persoonlijk dagboek). Leg uit dat er tijdens de volgende bijeenkomst ruimte is om
vragen te stellen over het huiswerk.
•	Het is belangrijk dat deelnemers zich even afmelden als ze niet op een volgende
bijeenkomst kunnen komen. Moedig deze mensen dan aan om de aflevering van
De zeven wonderen in Jeruzalem te bekijken voordat ze doorgaan met het huiswerk.
•	Geef aan dat het belangrijk is om voorbereid naar de bijeenkomsten te komen.
•	Introduceer de app- of mailgroep waarin deelnemers met elkaar contact kunnen
houden over de studie. Geef aan dat het niet het beste medium is voor inhoudelijke
discussies, maar wel voor bemoediging en het doorgeven van mooie momenten.
•	Inventariseer de behoefte bij de deelnemers om de Wonder van het kruis conferentie
samen te bezoeken.
•	Moedig de deelnemers aan om gedurende de bijbelstudie voor elkaar te bidden.
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WEEK 1
HET EERSTE
WONDER VAN
HET KRUIS :

VERGEVING

De eerste serie bijbelstudies brengt ons naar de gebeurtenissen in de Hof van
Gethsemané, maar ook naar de tijd daarvoor. Want al eeuwen eerder gaf God richtlijnen
voor het volk Israël die verwijzen naar het lijden en sterven van Jezus. In de offerrituelen
zoals die in de tabernakel en de tempel werden uitgevoerd maakt God al duidelijk dat er
slechts één manier is waardoor de breuk tussen God en mensen hersteld kon worden:
Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. Daarom zegt
Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, maar U hebt Mij
een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden U niet. Toen heb Ik gezegd: ‘Hier
ben Ik’, want dit staat in de boekrol over Mij geschreven: Ik ben gekomen, God, om uw wil te
doen (Hebreeën 10:4-7, Psalm 40:7-8, NBV).
De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden
gered is het de kracht van God (1 Korintiërs 1:18, NBV).
Als we spreken over ‘het wonder van het kruis’ dan bedoelen we dat de Heilige Geest
op bovennatuurlijke wijze in jouw leven wil uitwerken wat Jezus voor jou in de laatste
achttien uur heeft volbracht. Het is Gods verlangen dat jij het zevenvoudige geschenk van
het kruis aanneemt. Want ‘in Christus’ wacht een heel nieuw leven op jou. Het wonder
van het kruis is het wonder van Gods liefde. En als we werkelijk willen begrijpen wat het
wonder van het kruis in zijn volheid betekent, dan is het belangrijk te ontdekken wat er
‘tussen hemel en aarde’ gebeurde.
Wat er in die laatste uren allemaal is gebeurd zijn stuk voor stuk gebeurtenissen die al
eeuwen daarvoor waren voorzegd. Het was geen ‘toeval’. God zelf had de regie van alles
wat er op Golgotha gebeurde in handen. Elke Joodse en elke Romeinse handeling was
door God zelf gewild en ingegeven.
Petrus en de apostelen zagen in de laatste achttien uren van Jezus’ leven de hand en
de raad van God zelf. Petrus getuigt daarover op de dag dat de Heilige Geest wordt
uitgestort:
Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: ‘Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen
gebleken is uit de grote daden en wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn
toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis
is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden (Handelingen 2:22-23, NBV).
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Een tijdje later zegt Petrus (in Handelingen 4:27-28, NBV):
Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar,
die door U is gezalfd; Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om
datgene te doen waarvan U had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren.
We gaan de komende week ontdekken waarom Jezus zeven keer heeft gebloed voor
ons. We nemen een kijkje in het Oude Testament om te leren wat Grote Verzoendag te
maken heeft met Golgotha. En we gaan nog verder terug in de geschiedenis, waar te zien
is wáár het allemaal fout is gegaan. Maar we gaan ook zien dat God, in zijn oneindige
liefde, zelf de oplossing heeft voorbereid en dat ook ons leven dankzij het wonder van
het kruis volledig veranderen kan.
VRAGEN
1. Hoe keek je tot nu toe naar het lijdensverhaal van Jezus?
2. Wat verwacht je, door het volgen van deze studie, te ontdekken of te leren?
3. Wanneer is deze studie voor jou geslaagd?
De weektekst komt uit 2 Korintiërs 5:21 (GN), waar staat: ‘Christus heeft geen zonde
gekend, maar om ons heeft God op hem de zondelast gelegd, om ons door onze eenheid
met Christus rechtvaardig te maken.’
Het is waardevol als je probeert de weektekst uit je hoofd te leren. Als je Gods Woord
paraat hebt kun je er ‘gelegen en ongelegen’ anderen mee dienen. Niet om anderen
ermee om de oren te slaan, maar om te zegenen, te bemoedigen of te leren. De weektekst
wijst ook naar het wonder van het kruis dat de komende week centraal staat.
Kijk samen met je groep naar de eerste aflevering van De zeven wonderen in
Jeruzalem.
Wat vond je ervan? Ga niet te diep in op vragen maar verwijs naar het huiswerk van de
komende week en nodig uit om bij de volgende bijeenkomst vragen te stellen.
Kijk samen met je groep naar de eerste aflevering van de animatieserie De zeven
wonderen.
Sluit samen de avond af met gebed voor de komende week.
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GROEPSAVOND
WEEK 2
HET TWEEDE
WONDER VAN
HET KRUIS :

VERLOSSING
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Als je terugkijkt op de eerste week van onze gezamenlijke reis, welk gevoel overheerst er
dan bij je? Heeft God tot je hart gesproken? En zo ja, hoe heb je daarop gereageerd? Als je
je hebt bekeerd en je levensbeker aan Jezus hebt gegeven, dan kan ik alleen maar zeggen:
‘Halleluja! Welkom, lieve broer of zus!’ Want als kinderen van God zijn we ook broers
en zussen van elkaar, erfgenamen van Christus. En als je je opnieuw hebt toegewijd en
het geloof dat je al langere tijd had, van je hoofd naar je hart is neergedaald, dan zeg
ik tegen je: ‘Fijn dat je weer thuis bent, lieve broer of zus!’
In beide gevallen is Jezus niet voor niets die vreselijke weg gegaan. En dat is reden tot
dankbaarheid en intense vreugde.
We gaan met elkaar delen wat we hebben meegemaakt deze eerste week. Daar nemen
we even de tijd voor. We spreken af dat alles wat er binnen deze groep wordt gedeeld
ook binnen deze groep blijft, akkoord?
We gaan nu met elkaar het eerste wonder van het kruis bespreken. Een aantal vragen
die ons kunnen helpen de eerste vijf dagstudies samen te vatten:
VRAGEN
1.	Wat is de mooiste ontdekking of het mooiste leermoment voor jou geweest uit de
studies van deze week?
2. Wat kan je daarmee doen in je omgang met de mensen om je heen?
3.	In de studies word je uitgedaagd open en eerlijk naar jezelf te kijken en daar iets over
op te schrijven. Vind je dat lastig? Hoe kunnen we elkaar daar bij helpen?
4. 	Is er iets veranderd in de manier waarop je het avondmaal beleeft of hoe je daarnaar
kijkt?
De komende week gaan we ons verdiepen in het tweede wonder van het kruis: het
wonder van verlossing. De lijdensweg van Jezus is feitelijk nog maar net begonnen en
er staan Hem nog hele zware uren te wachten. Hoe gruwelijk de gebeurtenissen ook
zijn geweest, het paste allemaal in het raadsbesluit van God. Het was nodig voor jou en
mij. Dus ging Jezus die weg. Helemaal alleen.
We volgen Jezus terwijl Hij wordt ondervraagd door de hogepriester Annas. We gaan
leren wat het zwijgen van Jezus betekende en welke mooie gevolgen dat heeft voor jou en
mij. Het zijn lessen van liefde die wij ons soms maar zeer moeilijk eigen kunnen maken,
omdat we nog nooit zo geconfronteerd zijn met wat Jezus allemaal heeft doorstaan. We
gaan nadenken over schuldgevoel en over het wonder van verlossing. En we gaan ook
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aan de slag met een opdracht die je kan helpen om dat wat je gelooft, in woorden uit
te drukken op het moment dat mensen jou ernaar vragen.
GETUIGENIS
(Henk) Het raakt mij om te beseffen dat je je hele leven christen kunt zijn en toch bijna
nooit de moeite neemt om echt door te dringen in het lijden en sterven van Jezus.
Misschien ben ik een uitzondering, maar dat denk ik niet. De lessen van het wonder
van het kruis dragen eraan bij dat ik nu beter en intenser zicht heb op wat er toen
daadwerkelijk is gebeurd en waarom het nodig was. Ik ben onder de indruk gekomen
van de regie en het plan van God. Het was Hem niet te doen om een bestseller of een
kaskraker op zijn naam te krijgen. Hij deed het voor jou, Hij deed het voor mij. Uit liefde.
De weektekst voor de komende week staat in Kolossenzen 2:14-15 (NBV): ‘Hij heeft het
document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd
door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten, Hij heeft hen
openlijk te schande gemaakt en heeft in Christus over hen getriomfeerd.’
Laten we ook deze week proberen de weektekst uit ons hoofd te leren, zodat het Woord
van God in ons hart gegrift staat. Zo kan het in ons naar boven komen op het juiste
moment en de juiste plaats om ons te bemoedigen of verder te helpen. Daarmee kunnen
we ook voor anderen tot zegen zijn. De weektekst wijst ook naar het tweede wonder
van het kruis: het wonder van verlossing.
Kijk samen met je groep naar de tweede aflevering van De zeven wonderen in
Jeruzalem.
Wat vond je ervan? Ga niet te diep in op vragen maar verwijs naar het huiswerk van de
komende week en nodig uit om bij de volgende bijeenkomst vragen te stellen.
Kijk samen met je groep naar de tweede aflevering van de animatieserie De zeven
wonderen.
Sluit samen de avond af met gebed voor de komende week.
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GROEPSAVOND
WEEK 3
HET DERDE
WONDER VAN
HET KRUIS:

REINIGING

30

De afgelopen week zijn we getuige geweest van het begin van de onwettige en wrede
manier waarop Jezus werd behandeld. Het raakt mij als ik besef dat Jezus dit alles heeft
ondergaan uit liefde voor mij. Ergens in die laatste achttien uur heeft hij ook mijn naam
in gedachten gehad en ik vind dat best bijzonder.
De komende week nemen de wreedheid en gewelddadigheid toe. We gaan ons verdiepen
in het derde wonder van het kruis: het wonder van reiniging. Daarbij staan we stil bij
de verhoren door Kajafas en Pilatus. We gaan ontdekken dat niet alleen de aanklager
(de duivel) ons aanklaagt, maar wij ook onszelf van binnenuit kunnen aanklagen. Ons
bewustzijn speelt daarin een belangrijke rol. Veel mensen worstelen met hun geweten
en weten niet hoe ze kunnen afrekenen met die stem van binnen, met de beelden die
steeds opnieuw in nachtmerries, herbelevingen of flashbacks terugkomen. Toch is dat
mogelijk! En dat is het derde wonder van het kruis.
We gaan kijken naar de verbanden tussen het Oude en het Nieuwe Testament om te
ontdekken hoe wonderlijk nauwkeurig alles in elkaar past. Dat laat ook zien dat God
alles in zijn hand heeft en had. Het helpt jou en mij om onze Bijbel beter te begrijpen
en Gods Woord te laten leven in ons hart en onze gedachten.
Nu we als groep bij elkaar zijn en er langzamerhand een band ontstaat lijkt het mij een
goed idee om eerst even de tijd te nemen om te bidden en te danken met elkaar. Vertel
kort hoe God tot jou gesproken heeft de afgelopen week en de anderen uit de groep
mogen daar voor bidden en danken.
Als afsluiting van de tweede week en het wonder van verlossing gaan we onderstaande
vragen gezamenlijk bespreken.
VRAGEN
1. 	De eerste dag van deze week ging het over ‘zwijgen’. Wat heb jij geleerd uit de houding
van Jezus?
2. 	De duivel probeert ons nog steeds aan te klagen. Herken jij die ‘aanklaagmomenten’
en wat doe je daar mee? Wat is er veranderd sinds je begonnen bent met deze studie?
3. Het wonder van verlossing maakt jou een geliefd kind van God. Hoe ervaar jij dat?
Misschien is er wel iemand in de groep die al klaar is met zijn of haar persoonlijke
getuigenis en dit wil delen met de groep. Dan kun je daar nu de tijd voor nemen. Besef
dat hierin geen ‘goed’ of ‘fout’ bestaat.
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De weektekst voor de komende week staat in Hebreeën 9:14. Daar lezen we dit: ‘Hoeveel
te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf smetteloos aan
God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te
dienen!’ (HSV)
Schrijf de weektekst op het kaartje, draag het deze week bij je en probeer opnieuw om
de tekst uit je hoofd te leren. Het Woord van God is de vaste grond onder onze voeten
en het kennen van zijn Woord zal je steeds sterker maken.
Kijk samen met je groep naar de derde aflevering van De zeven wonderen in
Jeruzalem.
Wat vond je ervan? Ga niet te diep in op vragen maar verwijs naar het huiswerk van de
komende week en nodig uit om bij de volgende bijeenkomst vragen te stellen.
Kijk samen met je groep naar de derde aflevering van de animatieserie De zeven
wonderen.
Sluit samen de avond af met gebed voor de komende week.
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GROEPSAVOND
WEEK 4
HET VIERDE
WONDER VAN
HET KRUIS :

GENEZING

34

De vierde groepsavond! Heb je ernaar uitgekeken? Dat hoop ik in elk geval wel. Maar het
kan ook zijn dat je er tegenop hebt gezien om hier te zijn, omdat we als groep gaan praten
over de afgelopen week. Er zijn best wat persoonlijke dingen aan de orde gekomen.
Toch wil ik je uitdagen om openhartig te zijn, want het is heel bevrijdend om dingen te
bespreken waarvan je weet dat ze besproken en opgeruimd moeten worden. Maar voel
je vrij, niets moet. We gaan allemaal door een persoonlijk proces. Allereerst samen met
God en daarnaast kan de steun en bemoediging van ‘lotgenoten’ tot zegen zijn.
In Psalm 27:4 lezen we dat we Gods lieflijkheid mogen aanschouwen als we dicht bij Hem
in de buurt zijn. We mogen Hem dan ontmoeten. En in Hebreeën 11:6 (NBV) staat dat
we beloond worden als we God zoeken. Dit zijn mooie verzen om ons te bemoedigen
om door te gaan en alles van Hem te verwachten. Ook vanavond als groep.
Deze avond kijken we terug, maar we gaan ook vooruitkijken. Het onderwerp van de
komende week is een veelbesproken onderwerp onder christenen. Over genezing wordt
heel verschillend gedacht.
Als de groep uit verschillende kerkelijke achtergronden bestaat, dan wil ik jullie vragen
om niet te discussiëren over de verschillen die er zijn. Laten we ons richten op de dingen
die ons samenbinden. Laten we respectvol met elkaar omgaan en over elkaar spreken.
GEBED
Dit is een mooi moment om samen te bidden. Voor elkaar en voor een goede avond
waarin Jezus centraal staat en onderlinge verschillen vervagen in het licht dat afstraalt
van het kruis. Christenen onderling moeten niet twisten onder elkaar (1 Korintiërs 11:16.
Laten we voor elkaar bidden voor een open hart en een open verstand.
Het derde wonder van het kruis, het wonder van reiniging, heeft ongetwijfeld veel los
gemaakt. We nemen de tijd om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Deel wat je
delen wilt uit de dagstudies van de afgelopen week. De onderstaande vragen kunnen
hierbij een hulpmiddel zijn.
VRAGEN
1. Wat deed het met je, toen je las over de mishandelingen die Jezus heeft ondergaan?
2. 	Je geweten reinigen is een heel proces. Ben je bereid om dat proces door te gaan?
Waarom (niet)?
3. 	God denkt niet meer aan je zonden terug. Kun je ze nu zelf ook loslaten? Of wat is
daar anders nog voor nodig?
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De komende week gaan we nadenken over het vierde wonder van het kruis, het wonder
van genezing. We gaan samen ontdekken waarom Jezus zo ongelofelijk moest lijden. De
gruwelijke martelingen waren nog niet ten einde. Als je de film The passion of the Christ
hebt gezien, dan heb je misschien de beelden nog wel op je netvlies. Misschien vraag je je
af: wat had dat allemaal voor nut? Was het nu nodig dat iemand zo’n zinloze dood moest
sterven? Kon het niet wat minder? Het antwoord gaan we deze week ontdekken. We
zien de mooie lessen die Jezus ons leerde tijdens zijn leven hier op aarde en die destijds,
maar ook tot op de dag van vandaag realiteit zijn in het leven van gewone mensen. Niets
gebeurde zonder reden. Alles wat gebeurde móest gebeuren. Een andere mogelijkheid
was er niet. Jezus deed het voor jou, Hij deed het voor mij.
De weektekst voor de komende week is kort: ‘… door zijn striemen is er voor ons
genezing gekomen’ (Jesaja 53:5). Soms zeggen weinig woorden meer dan veel woorden!
Ken je de andere drie teksten nog uit je hoofd? Deze week gaan we daar weer een tekst
aan toevoegen, die ons tot steun zal zijn als we hier op aarde de bediening van Jezus
mogen voortzetten.
Kijk samen met je groep naar de vierde aflevering van De zeven wonderen in
Jeruzalem.
Wat vond je ervan? Ga niet te diep in op vragen maar verwijs naar het huiswerk van de
komende week en nodig uit om bij de volgende bijeenkomst vragen te stellen.
Kijk samen met je groep naar de vierde aflevering van de animatieserie De zeven
wonderen.
Sluit samen de avond af met gebed voor de komende week.
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GROEPSAVOND
WEEK 5
HET VIJFDE
WONDER VAN
HET KRUIS :

BEVRIJDING

38

Daar zitten we weer. Mooi om te zien hoe er in de groep inmiddels een band ontstaat.
Wat gaaf dat de verbindende factor in deze groep het meest wezenlijke is van het
christelijk geloof, namelijk het wonder van het kruis. Aan de voet van het kruis vinden
alle christenen elkaar: katholiek, protestant, traditioneel, evangelisch, noem alle kleuren
maar op. In de loop van de tijd is er veel verschil ontstaan in de vorm van geloofsbeleving.
Maar alles draait om het wonder van het kruis.
Daarom nemen we aan het begin van deze avond even de tijd om God te danken voor
het wonder van het kruis en te bidden voor meer eenheid in alle verscheidenheid. Laten
we het besluit nemen om vanaf nu aan die eenheid inhoud te geven. Eenheid is niet
iets dat door mensen is bedacht; Jezus zelf bidt er uitgebreid voor in Johannes 17. Maar
liefst vijf keer spreekt Hij zijn verlangen daarnaar uit. Alle reden voor ons om daar mee
aan de slag te gaan.
Hoe hebben jullie de afgelopen week ervaren? Het wonder van genezing heeft veel
facetten in zich die nadere studie verdienen. En daarnaast blijft de opdracht om te
bidden voor de zieken een opdracht die we niet mogen vergeten. Laat daarbij je oog
niet gericht zijn op de ziekte of de zieke, maar op Jezus alleen.
In deze groepsavond gaan we hierover praten met elkaar. In de studies van de afgelopen
week zit genoeg stof om het gesprek aan te gaan.
VRAGEN
1. 	In de dagstudies is uitgelegd hoe mensonterend Jezus is behandeld. Hoe is dat bij
jou overgekomen? Heeft het je besef van wat Jezus heeft ondergaan (ook voor jou!)
veranderd? Zo ja, op welke manier?
2. 	Bidden voor zieken is een opdracht. Hoe ging je daar tot nu toe mee om en kijk je er
sinds deze week anders naar? Waarom wel/niet?
3. 	Volharden is lastig. Dat lukt vaak niet uit eigen kracht. Hoe zou je daarin een ander
tot hulp of steun kunnen zijn?
4. 	In studie 5 van de afgelopen week ging het over de man bij Bethesda. Welke les uit
dit verhaal is je het meest bijgebleven?
We gaan vooruitkijken naar de komende week. Deze week ga je ontdekken wat de rol
van de doornenkroon was, die Jezus op zijn hoofd gedrukt kreeg. Ook gaan we met
elkaar nadenken over de vloek in ons leven en hoe we daarmee kunnen afrekenen. En
er is goed nieuws voor iedereen die zich een slachtoffer voelt, door dingen die in het
leven zijn gebeurd.
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Pittige onderwerpen. Maar omdat je onderdeel uitmaakt van deze mooie groep mensen
kun je elkaar door de week heen wellicht bemoedigen of bidden met iemand uit de groep.
Gebruik die extra Geestkracht om te groeien in je geloof, om tot zegen te zijn of om zegen
te ontvangen. ‘Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik
in hun midden,’ belooft Jezus in Mattheüs 18:20. En zelfs als je alleen bent is God bij je.
Ik hoop en bid dat de komende week een week gaat worden waarin God Zichzelf aan jou
openbaart. Dat je je slachtofferrol achter je kan laten, dat je minderwaardigheidsgevoel
verandert in weten dat je Gods geliefde kind bent. En dat niet alleen maar weten, maar
ook daadwerkelijk vanuit die waarheid verder gaat leven.
De weektekst voor de komende week is: ‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek
van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is
ieder die aan een hout hangt’ (Galaten 3:13).
Hoe belangrijk is het om een stevig fundament onder je leven te bouwen. Het leren van
de teksten is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Laten we opnieuw tijd investeren om
ons deze tekst helemaal eigen te maken.
Kijk samen met je groep naar de vijfde aflevering over de zeven wonderen in
Jeruzalem.
Wat vond je ervan? Ga niet te diep in op vragen maar verwijs naar het huiswerk van de
komende week en nodig uit om bij de volgende bijeenkomst vragen te stellen.
Kijk samen met je groep naar de vijfde animatie (het vijfde wonder van het kruis:
bevrijding).
Sluit samen de avond af met gebed voor de komende week.
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GROEPSAVOND
WEEK 6
HET ZESDE
WONDER VAN
HET KRUIS:

VERZOENING

42

Veertig dagen is een lange periode en ongetwijfeld zijn er momenten (geweest) waarop
je het bijltje erbij neer wilt of wilde gooien. We weten dat de duivel er alles aan doet om
te voorkomen dat we ons verdiepen in het wonder van het kruis en je verlangen om
Jezus te volgen. Maar samen staan we sterk. We mogen elkaar ook de komende week
aanmoedigen om iedere dag tijd apart te zetten en te volharden in deze bijbelstudie.
Wat hebben we daardoor al veel zegen ontvangen en ook de komende week liggen er
zegeningen voor ons klaar.
We beginnen vanavond met het bidden voor elkaar als groepsleden en laten we ook
bidden voor de mensen die deze bijbelstudie individueel volgen. Je hebt wellicht geen
namen, maar God weet wel om wie het gaat. Laten we samen bidden dat deze 40 dagen
voor iedereen persoonlijk een periode wordt die als gevolg heeft dat je relatie met God
nog intenser en intiemer gaat worden.
De afgelopen week stond in het teken van het vijfde wonder van het kruis: het wonder
van bevrijding. Wat heeft God je de afgelopen week laten zien? Vertel elkaar wat de
studie in je leven heeft losgemaakt of uitgewerkt. Ben je uit je slachtofferrol gekropen?
Is er een vloek in je leven doorbroken? Weet je nu zeker dat je Gods geliefde kind bent?
En als je nog geen concrete stappen hebt gezet maar nog worstelt met de lessen van
de afgelopen week, vertel dat dan ook. Vanavond mogen we elkaar tot hand en voet
zijn om nieuwe stappen te zetten.
Voordat we naar het nieuwe weekthema gaan zullen we aan de hand van de volgende
vragen nog even de afgelopen week doornemen. Verder mag je daarvoor natuurlijk ook
vragen uit de dagstudies gebruiken; dingen die je niet duidelijk zijn of vragen waardoor
je juist dichter bij God bent gekomen.
VRAGEN
1. 	Hoe kijken jullie naar het stukje ‘gedragsverandering’ en jezelf volledig overgeven aan
Jezus? Is dat een worsteling voor je of ervaar je die strijd juist niet?
2. 	De vloek in je leven… Het kan om hele persoonlijke dingen gaan die soms al generaties
lang steeds weer opduiken. Hoe ga je er mee om en op welke manier kunnen jullie
hierin voor elkaar iets betekenen?
Vanavond maken we een start met het zesde wonder van het kruis, het wonder van
verzoening. We gaan ontdekken wat dat inhoudt en staan stil bij de kruisiging van Jezus
tot aan het moment dat Hij zijn leven overgeeft aan zijn Vader. Dat was nodig om de
verzoening tot stand te kunnen brengen. Ook gaan we nadenken over het voorbeeld
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dat hierin voor ons te vinden is in onze relatie met mensen om ons heen. Zijn wij ook
tot verzoening bereid?
De dagstudies zijn deze week iets langer, omdat er veel te leren is. Als je een vraag
tegenkomt waar je niet direct een antwoord op hebt, ga dan eerst verder en pak dan
op een geschikt moment de studie er nog eens bij.
De weektekst voor de komende week is: ‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze,
namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Johannes 15:13).
Leer ook deze tekst uit je hoofd en laat het een basis zijn voor je leven. Want het Woord
van God is waar: niemand houdt meer van jou dan Jezus. Hij gaf zijn leven voor jou. Hij
noemt jou zijn vriend.
Kijk samen met je groep naar de zesde aflevering van De zeven wonderen in
Jeruzalem.
Wat vond je ervan? Ga niet te diep in op vragen maar verwijs naar het huiswerk van de
komende week en nodig uit om bij de volgende bijeenkomst vragen te stellen.
Kijk samen met je groep naar de zesde aflevering van de animatieserie De zeven
wonderen.
Sluit samen de avond af met gebed voor de komende week.
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GROEPSAVOND
WEEK 7
HET ZEVENDE
WONDER VAN
HET KRUIS :

DE WEDERGEBOORTE

46

Vanavond beginnen we aan de studie over het laatste onderdeel van het wonder van
het kruis. De zeven weken zitten er bijna op en ik hoop dat de afgelopen weken van
blijvende invloed zijn voor de rest van je leven.
Kijk de kring eens rond. Wees dankbaar voor de mensen die je ziet en met wie je samen
je hart en gedachten deelt. Laten we de tijd nemen om met en voor elkaar te bidden.
Denk daarbij vandaag dan ook aan broeders en zusters elders op de wereld, die niet
op een soortgelijke manier bij elkaar kunnen komen. Bid voor volharding om met de
studies van deze laatste week aan de slag te gaan.
Het zesde wonder van het kruis, het wonder van verzoening, kan confronterend zijn
geweest voor je. We gaan vanavond met elkaar de dagstudies even doorspreken.
Wellicht komen er dingen naar boven, kunnen we elkaar bemoedigen, ondersteunen
en aansporen om te doen wat je moet doen. In de wetenschap dat Jezus het ultieme
voorbeeld heeft gegeven en dat je hiermee dus niet alleen hoeft te strijden.
Samen zullen we stilstaan bij een aantal vragen uit de dagstudies en/of de vragen
hieronder gebruiken.
VRAGEN
1. Heeft het wonder van verzoening je geraakt? Zo ja, op welke manier?
2. Vind je het moeilijk om de eerste stap te zetten? Waar komt dat door?
3. 	Op welke manier zouden jullie als groep iets met verzoening kunnen doen, bijvoorbeeld tussen kerken van verschillende denominaties?
Het laatste wonder is misschien wel het fijnste wonder. Toch gaat het over een onderwerp
waar veel christenen mee worstelen om het zich eigen te maken: je identiteit in Christus.
Het verbaast mij nog steeds dat er nog zoveel christenen zijn die niet zeker weten - of
het niet echt uit durven te spreken - dat ze een geliefd kind van de Vader zijn.
Het is daarom mijn gebed dat jullie de komende week die ontdekking (opnieuw) mogen
doen en ook vanuit die zekerheid gaan leven. Jezus had alles voor je over en heeft zich
één gemaakt met jou. God kijkt naar jou zoals Hij naar Jezus kijkt. Jij bent gewenst, gewild
en geliefd door God zelf! Wát een rijkdom! Wát een liefde! Wát een zekerheid! En wát
een rust geeft dat in je leven.
De weektekst voor de komende week is: ‘Ik zal u een nieuw hart geven (en nieuwe en
goede verlangens) en een nieuwe geest in u planten. Ik zal uw van zonden versteende
hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Doordat mijn

47

DE LAATSTE 18 UUR

HANDLEIDING VOOR BIJBELSTUDIEGROEPEN

Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag’
(Ezechiël 36:26-27, HB).
Nog één tekst die we in deze bijbelstudie uit ons hoofd gaan leren. Wat een heerlijke
belofte die God ons hier geeft. Er wacht ons een heel nieuw leven ‘in Christus’. Schrijf
deze tekst op het laatste kaartje en houd hem dichtbij je tot je hem uit je hoofd kent.
Kijk samen met je groep naar de zevende aflevering van De zeven wonderen in
Jeruzalem.
Wat vond je ervan? Ga niet te diep in op vragen maar verwijs naar het huiswerk van de
komende week en nodig uit om bij de volgende bijeenkomst vragen te stellen.
Kijk samen met je groep naar de zevende aflevering van de animatieserie De zeven
wonderen.
Spreek als groep vanavond ook even af hoe jullie deze zeven weken gaan afsluiten.
Misschien is het mooi om in elk geval nog één keer bij elkaar te komen om ook dit laatste
hoofdstuk met elkaar te bespreken en combineer dat dan met een gezellig etentje en/
of een andere activiteit.
Bedank iedereen hartelijk voor de deelname en dank samen God voor jullie tijd
samen.
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De laatste 18 uur is een bijbelstudie van zeven weken voor kleine groepen,
waarbij je elke week een groepsbijeenkomst leidt en je doordeweeks
bijbelstudies doet. In de bijeenkomsten ontmoet je elkaar, praat je over
wat je hebt geleerd, bekijk je samen een aflevering van de televisieserie
De zeven wonderen in Jeruzalem en een aflevering van de animatieserie De
zeven wonderen. De bijbelstudie is bedoeld voor groepen.
Deze handleiding is speciaal bedoeld voor mensen die leiding willen geven
aan een bijbelstudiegroep van De laatste 18 uur.
In deze bijbelstudie gaan de deelnemers op reis langs de zeven wonderen
van het kruis. Jullie gaan ontdekken op welke wijze Jezus’ bloed heeft
gevloeid en wat dit voor jullie persoonlijk betekent. Jullie gaan zien wat
de reikwijdte van het offer is, dat Jezus bracht om jou te vergeven, te
verlossen, te reinigen, te genezen, te bevrijden, je met God te verzoenen
en je een heel nieuw leven te geven.
Deze bijbelstudie komt het meest tot zijn recht als voorbereiding op het
Paasfeest, maar kun je ook op andere momenten in het jaar inzetten.
De periode voor Pasen wordt de 40-dagen tijd genoemd. De veertigdagen-tijd beslaat precies zeven weken, zodat je elke week één van de
zeven wonderen van het kruis kunt behandelen. Zo kun je na deze intensieve studie over de zeven wonderen van het kruis, samen vieren dat Jezus
weer is opgestaan en leeft!
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