Hoe we van betekenis zijn

Werkblad bij de video.
https://vimeo.com/426382936
OPDRACHT 1. WACHTEN & VAN BETEKENIS ZIJN 10 min
HANDELINGEN 1
a. Wachten. Zelf heb ik twee weken op een bestelling moeten wachten. Ik zag er naar uit, maar
het duurde ook wel lang. Wat is het laatste waar jij op hebt moeten wachten? Welke gedachtes
of gevoelens had je daarbij?
b. Lees Handelingen 1:4-5 en 12-14. Hoe moet dat wachten voor de discipelen geweest zijn?
Wat deden ze tijdens het wachten?
c. Je kunt op twee manieren wachten: je kunt passief op de bank gaan zitten wachten, of je
kunt actief ver-wachten. Soms moeten we in ons leven ook wachten op een belofte van God.
Wat kun je daarin leren van de manier waarop de discipelen dat deden?
d. Van betekenis zijn. Lees Handelingen 1:8-9. De Here Jezus geeft hen de belofte: jullie zullen
van grote betekenis zijn. Hoe?

OPDRACHT 2. VASTZITTEN EN TOCH VAN INVLOED ZIJN 10 min
HANDELINGEN 16
a. Vastzitten. Lees Handelingen 16:16-25. Waarom worden Paulus en Silas gevangen gezet?
b. Van invloed zijn. Net als de discipelen in Handelingen 1 zitten Paulus en Silas in de
wachtstand. Ze kunnen even niets. Lees Handelingen 16:26-34. Wat is het keerpunt in dit
verhaal?
c. De kern. Lukas schrijft eerst over Lydia (vers 14) en eindigt ook weer bij Lydia (vers 40) Welke
drie verzen vind je in het midden? (Tip: even rekenen: 40-14=26. Deel dat door 2 etc)

OPDRACHT 3. BIDDEN VANUIT DE BIJBEL 10 min
DANIEL 9
Daniël
leest:
a.
Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte
gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laen terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle
toekomst geven (…) Jeremiah 29:10-11.
b. Daniël bidt. Lees Daniël 9:1-4. Er vallen twee dingen op in zijn gebed:
Wat Daniel over God belijd

Wat Daniel over zijn volk belijd

vers 4: God komt zijn beloften na en is trouw (…)

vers 5: Wij hebben gezondigd en ons misdragen(…)

vers 7:

vers 7:

vers 9:

etc

ver 16:

* Bonus: voor wie meer wil: lees ook Jeremiah 29:12-14 en daarna Romeinen 11: 1 en 11-12. Hoe
beïnvloed dat jouw gebed voor Israel vandaag?

OPDRACHT 4.EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN 10 min

DANIEL 9 & 10, EFEZE 6

a. De Bulldozer. In de video zie je een
paar keer een bulldozer aan het werk.
Waar staat deze bulldozer voor?
b. God reageert. Lees Daniel 9: 21-23.
Wanneer is het woord uitgegaan?
Gabriël is gekomen om het over te
brengen. Wat zegt hij over Daniel?
Daniël kreeg meer inzicht in de
betekenis van de zeventig jaren. De
profetie krijgt een extra betekenislaag*
c. Geestelijke strijd. Zoiets gebeurt nog
een keer. Maar er zijn een paar
verschillen. Dit keer wordt hij niet door
Gabriël bezocht (…) En deze keer duurt
het ook langer voor de boodschapper hem bereikt. Lees Daniël 10:11-14. Wat zegt hij over
Daniël? Wanneer is het woord uitgegaan? Wat komt de boodschapper Daniel brengen?
Waarom heeft het drie weken geduurd voor de boodschapper Daniël bereikt?
d. Een blik achter de schermen. Ook wij worden aangemoedigd om te bidden, net als Daniël.
Omdat er achter de schermen meer gaande is. Lees Efeze 6:10 -18
- Teken deze wapenuitrusting.
- Waar vinden we onze kracht?
- Tegen wie is onze strijd gericht?
- Wat kunnen we met de wapens die God ons geeft?

OPDRACHT 5. EN NU WIJ 10 min
Bij Daniël zien we dat gebed veranderingen veroorzaakt, omdat God reageert.

EFEZE 6

a. Samen bidden. Lees Efeze 6:18-20. Neem de tijd om samen te bidden: voor elkaar, voor de
gemeente dichtbij en ver weg, en voor de situatie in de wereld.
b. Schrijven. In plaats van je gebeden uit te spreken, kun je ze ook opschrijven. Neem een leeg
vel papier, en schrijf daar je gebed eens op. Persoonlijk heb ik op die manier een boekje,
waarin ik mijn gebeden opschrijf. Het staat vol met bijbelteksten die me geïnspireerd hebben,
mijn gebeden en de gedachtes die ik daarna kreeg (en zie als Gods antwoord).

