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LEZEN: 
Exodus 19:5, 6; Matteüs 23; Johannes 12:20–26; Matteüs 24; Johannes 14:1–4; 1 
Tessalonicenzen 4:16. 

KERNTEKST: 
‘Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal wor-
den verhoogd.’ Matteüs 23:12 

DE GEBEURTENISSEN 
IN DE EINDTIJD
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MAAK
DEZE LES VOOR 

SABBAT
11 JUNI

BIJBELLES | 5 – 11 JUNI

De terugkeer van Jezus is het hoogtepunt van het christelijk geloof. De eerste komst van 
Jezus en zijn dood aan het kruis zijn essentiële voorlopers van zijn tweede komst. De 
tweede komst had niet kunnen plaatsvinden zonder de eerste, en de eerste was vergeefs 
geweest zonder de tweede. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet qua tijd, maar 
wel qua doel: de verlossing van de mensheid en het einde van de grote strijd. De eerste 
komst is voorbij en voltooid; we kijken nu vol verlangen en hartstocht uit naar de tweede.

Deze week zullen we kijken naar Matteüs 23, waarin Jezus een laatste beroep doet op 
de Joodse leiders om tot inkeer te komen en hem te aanvaarden, hun enige hoop op 
verlossing. Vervolgens beantwoordt Jezus in Matteüs 24 vragen over de gebeurtenissen 
die zich vóór zijn terugkeer zullen ontvouwen. Hier schildert Jezus een ernstig vooruitzicht 
en koppelt hij de vernietiging van Jeruzalem aan wat er aan zijn terugkeer vooraf zal gaan.

En toch, hoe zwaar het ook zal worden (denk aan oorlog, hongersnood en verraad) de 
belofte blijft dat we ‘de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed 
met macht en grote luister’.1 Met andere woorden, ondanks het gezwoeg en verdriet 
hebben we alle reden om ons te verheugen.

1 Matteüs 24:30



11

114  2E KWARTAAL 2016 / DIALOOG 

Het was Jezus zelf geweest die de kinderen van Israël naar Jeruzalem had geleid, met een 
sterke hand en uitgestrekte arm. Op adelaarsvleugels had hij hen uit Egypte en gedragen 
en hen bij zich bracht. ‘Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij 
houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken—want 
de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.’2

In zekere zin had Jezus op een schitterende berg, Sinaï, Israël ten huwelijk gevraagd. 
Exodus 24 zegt dat de leiders en de oudsten de berg op gingen en ‘de God van Israël 
[zagen]. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de 
hemel zelf. … Zij zagen hem, en zij aten en dronken.’3 Christus bood de beker van zijn 
verbond aan Israël aan, zoals een man die een beker aanbiedt aan de vrouw met wie hij 
wil trouwen en aan wie hij een prachtige toekomst wil geven. Israël ontving de beker en 
zei: Ja, we willen voor eeuwig met u in het beloofde land wonen.

Lees met deze achtergrond in gedachten Matteüs 23. Wat zegt Jezus tegen de 
leiders van Israël? Welke waarschuwing wordt hier gegeven? En belangrijker: 
welke lessen kunnen wij hier voor onszelf uit halen met betrekking tot de specifieke 
dingen waarover hij hen bekritiseert? Hoe kunnen we er voor zorgen wij ons niet 
aan hetzelfde schuldig maken?

Matteüs 23 was Jezus’ laatste wanhopige smeekbede voor verzoening met zijn geliefde. 
Maar zijn geliefde had hem verlaten. Hij aanvaardde haar beslissing en voor de laatste 
keer verliet hij haar huis, de tempel. ‘Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.’4 Toen Jezus 
de tempel verliet, werd het een troosteloze, lege, verlaten plek, zoals de woestijn waaruit 
de Heer hen om te beginnen gered had.

Een geweldige verandering in de verlossingsgeschiedenis stond op het punt plaats te 
vinden. Deze leiders, en degenen die zij door hun bestuur zouden misleiden, zouden 
deze mislopen. Ondertussen zouden anderen, Joden en spoedig ook heidenen die open 
stonden voor de leiding van de heilige Geest, het werk en de roeping van Israël voortzetten. 
Zij zouden ‘nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte’5 worden. Ook 
wij maken vandaag de dag deel uit van ditzelfde volk, met dezelfde goddelijke roeping.

2 Exodus 19:5, 6
3 Exodus 24:9–11
4 Matteüs 23:38, NBG
5 Galaten 3:29

BLINDE LEIDERS

ZONDAG 5 JUNI | BIJBELLES  

Exodus 19:3–6
Wat had God met zijn volk voor?



11

BIJBELLES | MAANDAG 6 JUNI

DIALOOG / 2E KWARTAAL 2016  115

Nadat Jezus de Joodse de leiders die hem afwezen had berispt, vermeldt Johannes 12:20–26 
een fascinerend verzoek. Christus hoort over heidenen die hem willen ontmoeten. Maar 
deze heidenen dienen hun verzoek in bij de Joden die wel trouw zijn aan Jezus. Iet lang 
hierna zou iets soortgelijks op een veel grotere schaal gebeuren: hoewel sommige Joden 
Jezus afwezen, zouden andere Joden het voornaamste middel zijn waardoor heidenen 
kennis over hem zouden krijgen. Het is fascinerend dat dit verzoek direct plaatsvindt 
nadat Jezus de leiders vertelde dat hun huis troosteloos achter zou blijven. Het oude zou 
werkelijk plaatsmaken voor het nieuwe in wat voor altijd al Gods bedoeling was geweest: 
de redding van heidenen, evenals die van de Joden.

Welk beeld schetst Jezus in Matteüs 24:1–14 voor zowel de trouwe gelovigen als 
voor de wereld in het algemeen?

Jezus geeft dit antwoord als reactie op de vragen over het teken van zijn komst en het 
einde van de wereld. ‘Jezus beantwoordde de vraag niet door afzonderlijk te spreken over 
de verwoesting van Jeruzalem en over de grote dag van zijn wederkomst. Hij mengde de 
beschrijving van deze beide gebeurtenissen door elkaar. Als hij zijn discipelen de toekomst 
had laten zien zoals hij deze zag, zouden zij dat niet hebben verdragen. Genadig haalde 
hij de beschrijving van beide grote gebeurtenissen door elkaar, terwijl hij het overliet aan 
de discipelen om de betekenis voor zichzelf te onderzoeken. Dit hele gesprek vond niet 
alleen plaats voor de discipelen, maar ook voor hen die tijdens de laatste geschiedenis 
van de aarde zouden leven.’6

In het antwoord van Jezus is één ding zeer duidelijk: de gebeurtenissen in de aanloop naar 
zijn terugkomst zijn niet fraai. Jezus voorspelt geen aardse utopie of een duizendjarige 
heerschappij van vrede. Oorlog, verraad, natuurrampen, een kerk geconfronteerd met 
vervolging, valse messiassen en zelfs valse broeders. Het meest positieve dat hier wordt 
beschreven is de belofte dat ‘als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld 
wordt verkondigd … het einde [zal] komen’.7 

In Matteüs 24:13 zegt Jezus dat ‘wie standhoudt tot het einde, zal worden gered’. 
Wat doet u om geestelijk sterk te blijven te midden van beproevingen die u met 
gemak kunnen uitputten en u tot kunnen opgeven verleiden? We hebben dit 
misschien al bij anderen zien gebeuren. Waardoor denken we vaak dat dit niet 
met ons kan gebeuren?

6 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen,
 blz. 521–522
7 Matteüs 24:14

TEKENEN
VAN HET EINDE

Matteüs 24:1–14
Welk beeld wordt hier geschetst?
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Lees Matteüs 24:15–22. Waar heeft Jezus het hier over? Welk beeld schetst hij als 
antwoord op de vragen die hem zijn gesteld?

‘De verwoestende gruwel’8 wordt in het algemeen gezien als een soort heiligschennis of 
ontheiliging van wat heilig is. Jezus heeft het duidelijk over de vernietiging van Jeruzalem, 
die in 70 na Christus zou plaatsvinden. Zoals we gisteren hebben gezien, verbond Jezus de 
voorstelling van deze gebeurtenis met een beschrijving van de toestanden in de wereld 
van vlak voor zijn terugkeer. ‘Christus zag in Jeruzalem een beeld van de wereld, die 
verhard is in ongeloof en opstandigheid en die met grote spoed het vergeldend oordeel 
van God tegemoet gaat.’9

Zelfs te midden van de verwoesting probeert de Heer zoveel mogelijk mensen te redden. 
In Lucas vertelt Jezus zelfs de discipelen om te vluchten voordat de gruwel zich heeft 
gevestigd: ‘Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan 
dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, 
wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad 
gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat 
in vervulling zal gaan.’

Toen de christenen in Jeruzalem dit zagen gebeuren, ontvluchtten ze de stad zoals 
Jezus had gezegd, terwijl de meeste Joden daarentegen achterbleven en omkwamen. 
De schatting is dat meer dan één miljoen Joden omkwamen tijdens de belegering van 
Jeruzalem, en meer dan 97.000 gevangengenomen werden. ‘Maar gedurende een tijdelijke 
onderbreking, toen de Romeinen onverwacht hun belegering staakten, vluchtten alle 
christenen en men zegt dat niet een van hen is omgekomen. Hun toevluchtsoord was 
Pella, een stad in de heuvels ten oosten van de Jordaan, circa 27 kilometer ten zuiden 
van het Meer van Galilea.’10

Denk aan een keer dat iemand u voor iets waarschuwde en dat u daar toen tot 
uw schade geen gehoor aan gaf. Waardoor luisteren we makkelijker naar de 
prachtige beloftes in Gods Woord dan naar zijn waarschuwingen? 

8 Matteüs 24:15
9 Ellen G. White, De grote strijd, blz. 20
10 The SDA Commentary, vol. 6, blz. 499

DE ONDERGANG
VAN JERUZALEM

DINSDAG 7 JUNI | BIJBELLES  

Matteüs 24:15–22
Waar heeft Jezus het hier over?
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Jezus’ woorden in Matteüs 24 waren een antwoord op de vraag: ‘Aan welk teken kunnen 
we uw komst … herkennen?’11 Het ging dus over Christus’ toekomstige heerschappij. 

Lees Matteüs 24:23–26. Welke andere waarschuwingen geeft Jezus in verband 
met de gebeurtenissen voor zijn terugkeer? Hoe zijn deze in de geschiedenis 
ana het licht gekomen?

Hier is Jezus, vanuit het wereldse perspectief niets meer dan een rondreizende prediker uit 
Galilea met een klein gevolg, en die voorspelt hij dat er velen zullen komen die beweren 
hem te zijn? Dat is natuurlijk precies wat door de eeuwen heen en zelfs in onze tijd is 
gebeurd. Een sterk bewijs voor de waarheid van Gods Woord.

Lees Matteüs 24:27–31. Hoe wordt de terugkeer beschreven? Wat gebeurt er 
wanneer Jezus komt?

Na zijn waarschuwing dat er velen zullen komen die beweren de christus te zijn, beschrijft 
Jezus hoe zijn terugkeer echt zal wezen.

De wederkomst van Jezus is ten eerste persoonlijk en letterlijk. Het is Jezus zelf die naar de 
aarde terugkeert. ‘De Heer zelf uit de hemel neerdalen’ is een regelrechte weerlegging van 
de bewering dat Christus’ wederkomst een ideaal is of simpelweg een nieuw tijdperk in de 
menselijke geschiedenis. Zijn terugkeer zal zichtbaar zijn, zoals een bliksemschicht door 
de hemel. ‘En dan zal iedereen hem zien.’ Het beeld van een trompet geeft aan dat  her er 
luis aan toe zal gaan, hard genoeg om zelfs de doden te wekken! En het belangrijkste, als 
de eerste komst er een van vernedering was, zal Jezus bij zijn tweede als een triomferende 
koning komen, zegevierend over al zijn (en onze) vijanden.12

Hoe kunnen we leren persoonlijk kracht en hoop te putten uit de belofte van 
Jezus’ terugkeer in een wereld met zo veel onrust en onzekerheid?

11 Matteüs 24:3
12 1 Tessalonicenzen 4:16; 
 Openbaring 1:7; 19:16; 1 Korintiërs 15:25

DE TERUGKEER
VAN JEZUS

Matteüs 24:23–31
Hoe wordt Jezus’ terugkeer 

beschreven?
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De teugkeer van Jezus is het hoogtepunt van alle christelijke hoop. Hij vervult alles wat 
ons is beloofd. Wat zou er zonder Jezus’ wederkomst gebeuren? We zouden na de dood 
net als iedereen wegrotten in de grond. Zonder de wederkomst en alles wat die inhoudt, 
zou ons geloof een leugen blijken, een farce, en alles wat de critici en tegenstanders 
erover beweren. Het is daarom niet zo raar dat in volle verwachting van zijn terugkeer 
sommige christenen er een datum voor hebben bepaald. Er hangt immers zo veel van die 
wederkomst af. We weten natuurlijk dat elke gestelde datum voor Christus’ terugkomst 
onjuist is geweest.

Met welke woorden verklaart Matteüs 24:36, 42 waarom de mensen die een 
datum bepalen het bij het verkeerde eind hebben? 

Juist omdat we niet weten wanneer Christus zal terugkeren, wordt ons verteld dat we 
altijd gereed moeten zijn en ‘waakzaam’.13

Lees Matteüs 24:42–51. Wat zegt Jezus hier over wat het betekent om waakzaam en 
gereed te zijn voor de wederkomst? 

Jezus is er duidelijk over: we weten niet wanneer hij terug zal komen. Sterker nog, hij komt 
wanneer we hem niet verwachten. We moeten dus altijd klaar staan. We moeten leven alsof 
hij elk moment terug zou kunnen komen, zelfs als we niet weten wanneer. De gedachte 
‘Het zal nog een lange tijd duren voordat hij terugkomt, dus ik kan doen wat ik maar wil’ 
is precies de houding waarvoor Jezus ons waarschuwt. We moeten proberen trouw te zijn 
omdat we de Heer liefhebben en willen doen wat goed is naar zijn maatstaven, ongeacht 
wanneer hij terugkeert. In alle verzen die waarschuwen voor het oordeel, zeker voor de 
mensen die anderen slecht behandelen, maakt het tijdstip van de terugkeer eigenlijk 
niets uit. Vroeg of laat komt het oordeel toch.

Als zevendedagsadventisten hebben we al lange tijd geloofd in Christus’ terug-
keer. Hoe zorgen we ervoor dat we niet dezelfde fout begaan als deze ‘slechte 
dienaar’,14 ook niet subtiel?

13 Matteüs 24:42
14 Matteüs 24:48

WAAKZAAM ZIJN

DONDERDAG 9 JUNI | BIJBELLES  

Matteüs 24:36,42
Waarom kunnen we de datum van 

Jezus’ terugkeer niet vaststellen?



GESPREKSVRAGEN

  Lucas betrok eerder 
gepubliceerd materiaal bij het 
schrijven van zijn evangelie. Wat 
moeten we dan verstaan onder 
het geïnspireerde karakter van 
de Bijbel? Hoe vindt inspiratie 
plaats? Zie Ellen G. White, ‘The 
Inspiration of the Prophetic 
Writers’, Selected Messages, deel 
1, blz. 15-23
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BIJBELLES | VRIJDAG 10 JUNI

VERDERE 
STUDIE

11

In de context van de gebeurtenissen 
die hij in Matteüs 24 schilderde zei Jezus 
ook: ‘Ik verzeker jullie: deze genera-
tie zal zeker nog niet verdwenen zijn 
wanneer al die dingen gebeuren.’15 
Dit vers heeft verwarring veroorzaakt, 
omdat deze gebeurtenissen klaarblijke-
lijk niet in één enkele generatie hebben 
plaatsgevonden. Dr. Richard Lehman 
zegt dat het Griekse woord vertaald 
als ‘generatie’ overeenkomt met het 
Hebreeuwse woord dôr, dat vaak wordt 
gebruikt om een groep of klasse van 
mensen aan te duiden, zoals een ‘een 
onwillig en opstandig geslacht’.16 Dus 
Jezus gebruikte het woord niet om een 
tijdstip of datum aan te geven, maar 
de soort mensen naar wie hij had ver-
wezen. ‘In overeenstemming met de 
oudtestamentische praktijk gebruikte 
Jezus de term “deze generatie” zonder 
een tijdsbetekenis, om te wijzen op een 
bepaalde groep mensen. De slechte 
generatie17 betreft iedereen die kwade 
eigenschappen heeft.’18 Met andere 
woorden: het kwaad blijft tot het einde 
van de tijd, totdat Jezus terugkeert.

15 Matteüs 24:34
16 Psalm 78:8
17 Matteüs 12:39; 16:4; Marcus 8:38
18 Handbook of Seventh–day Adventist 

Theology (Hagerstown: Review and Herald 
Publishing Association, 2000), blz. 904

GESPREKSVRAGEN

 Hoe gaan we als zevendedags-
adventisten om met wat lijkt op 
uitstel? Geloofden vorige generaties 
adventisten ook niet dat Jezus in 
hun leven zou terugkeren? Wanneer 
we verwachten dat hij in een 
bepaalde periode komt, is dat niet 
een zekere vorm van het bepalen 
van de datum? Hoe vermijden we 
zowel de houding van de ‘slechte 
dienaar’, als de houding van degene 
die in elke krantenkop een teken van 
het einde ziet? Wat zou de houding 
moeten zijn van degenen die uitzien 
naar Jezus’ terugkeer? 

 Hoe leren we om te gaan met uitstel?  

 Welke bijbelse figuren moesten met 
uitstel leren leven? Wat kunnen wij 
van ze leren? Denk bijvoorbeeld 
aan Jozef, Abraham en Sara, Kaleb 
en Jozua. Wat zegt bovendien 
Openbaring 6:9, 10 over uitstel?

Matteüs 24:42–51
Wat betekent het waakzaam

te zijn?
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SABBAT 11 JUNI | VERDIEPING 
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Matteüs 24:32–44
De eindgebeurtenissen

IJSBREKERVRAAG
Wat is op u van toepassing met betrekking tot de eindtijd en de wederkomst: ik ben bang - het 
maakt me blij  - ik denk er nooit over na? Leg uit waarom.

IK VERKEN
Het woord ‘teken’ wordt in het evangelie vaak gebruikt om een gebeurtenis te beschrij-
ven die de mensen de ogen opent en iets belangrijks laat begrijpen. Een aantal van die 
‘tekenen’ worden genoemd:

 Verleiding en verwarring: valse profeten, valse christussen, afvalligheid van het geloof.
 Oorlogen, hongersnood, aardbevingen, verdrukking, vervolging, benauwdheid.
 Kosmische tekenen.
 Moreel verval.
 De verkondiging van het evangelie in de gehele wereld.

IK BESTUDEER
De gelijkenis van de vijgenboom

  ‘Weet … dat het einde nabij is.’ De tijd blijft maar doorgaan. Hoe moeten we dan dit 
element van ‘nabijheid’ begrijpen? In onze traditie plaatsen we de tekenen meestal 
rond 1844, dus zo’n 170 jaar geleden. Welke waarde hebben deze tekenen dan nog? 
Welke urgentie spreekt daar nog uit? 
  ‘Deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.’ 
Welke generatie wordt bedoeld? En wat betekent ‘al die dingen’?
 Welk doel hebben de tekenen? Waaraan heeft de wereld momenteel het meeste 
behoefte: aan mensen die uitzien naar tekenen, of aan mensen die, zich bewust van de 
moeilijkheden van de tijd waarin ze leven, proberen het evangelie op een ‘evangelische’ 
manier in praktijk te brengen?

Als in de dagen van Noach
Jezus gebruikt twee beelden om zijn toehoorders iets duidelijk te maken: de tijd van 
Noach en de twee mannen/vrouwen die hard aan het werk zijn en waarvan de een wordt 
weggenomen en de ander wordt achtergelaten . . .

 Lees aandachtig Genesis 6:5, 11–13. Herkent u bepaalde aspecten van de wereld van 
toen in onze huidige maatschappij? Of waren deze eigenschappen eigenlijk altijd al in 
elke fase van de geschiedenis te vinden?
 Twee mannen, twee vrouwen. De een wordt weggenomen, de ander blijft achter. Wij 
geloven niet in de zgn. ‘geheime opname’. Maar wat wil Jezus dan met deze voorbeelden 
zeggen?

‘Daarom moeten jullie klaarstaan’
In de verzen 45–51 voegt Jezus er nog een laatste beeld aan toe om het e.e.a. te verklaren, 
namelijk dat van een ‘betrouwbare en verstandige dienaar’. 

 Wat is de concrete houding van de ver-
standige dienaar? Wat wil het dus zeggen 
om ‘klaar’ te zijn?

Johannes 12:20–26
Hoe kan ik mijn leven behouden?
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VERDIEPING | SABBAT 11 JUNI

11

IK OVERDENK …
Wie gelovig ‘wachten’ zijn geen naïeve dromers. 
Zij leven in het hier en nu, met twee voeten (en met 
hun blik) op de grond. Zij zien het onrecht en de 
armoede die ze zien knaagt aan hun ziel. In een 
wereld die zich daarbij neerlegt zijn zij degenen die 
zeggen: ‘Aan de slag!’

IK PAS TOE
 Wat moet ik doen om klaar te staan? Welke dingen moet ik aanpassen in mijn leven?
 Hoe is het mogelijk om iedere dag klaar te staan? Is dat niet wat idealistisch, of is het 
wel mogelijk?
 Welke gebeurtenissen ziet u als tekenen van het einde van deze wereld? Waarom?
 Waar maakt u zich het meeste zorgen over met betrekking tot de toekomst? Waar haalt 
u de meeste kracht uit met betrekking tot de toekomst?

Matthew 24:32–44
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BESCHEIDEN ZIJN

Openingsvraag
Heb je je afgelopen week aan je beloftes kunnen houden? Wanneer wel en wanneer 
niet? Hoe kwam dat?
Lees samen Matteüs 23:1-12

IJsbrekervraag
Toen je jong was, welke rode knoppen gebruikte je om je ouders op stang te 
jagen? Hoe werkte dat?

Inspiratie 
‘Mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.’1

Behandel de tekst
 Zondag: vers 1-4. Wat betekent het dat de Schriftgeleerden en Farizeeën hebben 
plaatsgenomen op de stoel van Mozes? Was dit een verwijt of een vaststelling? 
Wat bedoelde Jezus dat je wel moest doen wat ze zeiden maar niet wat ze 
deden? Leg uit.
 Maandag: vers 5-7. Zoals Jezus het zag, wat was het grootste probleem van 
de Farizeeën? Hoe moeten de leerlingen ervoor zorgen dat ze niet in dezelfde 
kuil vallen? Leg uit.
 Dinsdag: vers 8-10. Waarom is het belangrijk dat de leerlingen anderen niet 
toestaan hen ‘meester’ te noemen? Welk onderscheid probeerde Jezus te maken 
tussen zijn volgelingen en de Farizeeën? Bespreek met elkaar.
 Woensdag: vers 11-12. Wat was het verschil in ‘grootheid’ tussen was de Farizeeën 
deden en wat Jezus leerde?  Wat voor soort koninkrijk krijg je als de weg van 
de Farizeeën zou volgen en wat als je de weg van Jezus zou volgen? Leg uit.

Toepassing 
 Donderdag. Is er een verschil tussen wat je zegt en wat je doet? Waarom zou 
dat zo zijn? Hoe zou je dat kunnen veranderen? Bespreek met elkaar.
 Vrijdag. Stel dat je een titel hebt, mag je mensen je daarmee aan laten spreken? 
Waarom wel, waarom niet? Bespreek met elkaar.
 Sabbat. Hoe ga je om met aanzien? Wat is het verschil tussen aanzien omdat 
je geld hebt, en aanzien omdat je kennis hebt, of betrouwbaar bent? Bespreek 
met elkaar.

Opdracht
Kijk deze week naar verschillende media en zoek goede en slechte voorbeelden 
van het gebruik van macht. Deel aanstaande sabbat met elkaar.

1 Matteüs 23:12, Bijbel in Gewone Taal

SABBAT 11 JUNI | JONGERENLES
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