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Gesprekshandleiding voor de groep of kring

  Kringmateriaal  



Deze handleiding is voor jullie groep of kring. Samen lezen jullie de veertigdagenkalender van 
Tearfund. We vinden het geweldig dat jullie dat doen! Hopelijk helpt het je in de voorbereiding op  
Pasen en daagt het je uit om in navolging van Christus verschil te maken in je eigen omgeving.  
Je kunt dit materiaal trouwens ook individueel gebruiken.

De gesprekshandleiding 
Dit materiaal is, net als de kalender, opgebouwd rond teksten uit het Matteüs evangelie. We gaan met 
Jezus op weg naar Jeruzalem. In ieder verhaal ontdekken we weer een andere manier waarop Jezus 
verschil maakt. Bijvoorbeeld door regels los te laten, of door de juiste woorden te kiezen. Telkens zul 
je ontdekken dat het wat kost om verschil te kunnen maken. Uiteindelijk betaalt Jezus de hoogste prijs 
om verschil te kunnen maken. Zijn woorden, zijn daden en tenslotte zijn lijden, sterven en opstanding 
maken Jezus tot de grootste verschilmaker uit de geschiedenis. 

Tearfund wil in navolging van Christus mensen helpen om zelf op te staan uit armoede en onrecht.  
We willen verschil maken in deze wereld, en zetten ons daar met hart en ziel voor in. Maar ten diepste 
geloven we dat we dat alleen kunnen door ons leven te verbinden met het leven van Jezus.

Per weekthema vind je Bijbelteksten om samen door te lezen, verwerkingsvragen, onderwerpen die  
je met elkaar kunt delen, filmpjes die raken aan het thema en gebedspunten. Het materiaal is zo 
geschreven dat je er iedere week ongeveer een uur mee aan de slag kunt gaan. Gebruik de teksten, 
opmerkingen en vragen bij je voorbereidingen om de avond vorm te geven zoals past bij jullie kring of 
groep. Wanneer je eens per twee weken samenkomt, kun je twee weken samenvoegen, of een keuze 
maken uit het aangeboden materiaal van die weken.

Dit materiaal voor groepen is geschreven door Herman Bouma. Hij werkt als diaconaal opbouwwerker 
in Amsterdam. Eerder was Herman coördinator van het Umoja programma van Tearfund. Dit programma 
heeft als doel kerken te helpen om samen met hun omgeving mee te doen met Gods plan van hoop  
en herstel. 

Heb je op- of aanmerkingen over dit materiaal, of is er een vraag waar jullie niet uitkomen?
Neem dan gerust contact met ons op. De makers van de kalender
vinden het leuk om met jullie mee te denken of extra uitleg te geven.

Herman Bouma - h.bouma@diaconie.org
Joost van Dieren - jvandieren@tear.nl

  Gesprekshandleiding voor de kring of groep  

 P.S.   
❖   In deze handleiding verwijzen we soms naar kalenderdagen uit de corresponderende weken.  

Het is daarom handig om de pagina’s die je uit de kalender scheurt nog even te bewaren, of om  
een van de kalenders heel te laten als naslagwerk.



 Delen   
We staan aan het begin van de veertigdagentijd. Deel met elkaar of je specifieke voornemens, 
of verwachtingen hebt voor de komende weken.

 Lezen   
Matteüs 10:5-15 en 10:40-11:1.
‘Wie jullie ontvangt, ontvangt mij.’ Het zijn woorden die Jezus zijn leerlingen meegeeft  
wanneer hij ze op pad stuurt om een verschil te maken in de wereld. Het is als het ware een soort 
snuffelstage voor de discipelen. Ze waren al een tijdje met Jezus opgetrokken en nu daagt Jezus 
zijn discipelen uit om er zelf op uit te gaan, met dezelfde missie als hijzelf. De discipelen mogen 
meewerken met Gods plan van redding, genezing en herstel. Tegelijk is het ook een oefening in 
vertrouwen. Ze moeten zo min mogelijk meenemen: geen geld, geen tas, geen extra kleren.  
Jezus daagt zijn leerlingen uit om te vertrouwen op hun Heer. Dit is de enige manier om te  
waarborgen dat de discipelen er niet hun eigen missie van maken. Het is Gods plan waar ze  
mee aan het werk gaan.

 Delen   
❖    Deel met elkaar over wanneer jij iets echt belangrijks was vergeten mee te nemen.  

Bijvoorbeeld dat je bij de grens bedacht dat je je paspoort was vergeten, of dat je de  
deur achter je dichttrok en toen besefte dat je sleutels nog binnen lagen. 

❖    Jezus daagt zijn discipelen uit om te vertrouwen op God. Vind jij het moeilijk om te  
vertrouwen? Houd je graag de touwtjes zelf in handen?

Jezus geeft zijn discipelen de opdracht om verschil te maken. Ze mogen zieken gaan genezen 
en mensen vertellen over het goede nieuws van redding voor de wereld. Dat doen ze niet door 
mensen uit te nodigen, maar door naar mensen toe te gaan. Net als Jezus zelf: die riep mensen 
niet bij zich in de hemel, maar werd mens onder de mensen.

❖   Zie jij jezelf ook als discipel van Jezus?
❖   Welke opdracht geeft Jezus jou? Welk verschil zou jij willen maken?
❖    Hoe kun jij, net als Jezus en zijn discipelen, naar de mensen toe gaan?  

Is er een persoon/groep voor wie je de komende veertig dagen een verschil wilt maken?

 Doen   
In de kalender daagt Theodoor Meedendorp je uit verschillende concrete stappen te zetten om 
een verschil te maken:
❖    Neem de tijd om lopend naar de winkel te gaan en onderweg stil te staan bij de dingen en de 

mensen om je heen. (Donderdag 18-2)
❖    Nodig de komende tijd iemand uit om te komen eten die heel anders is dan jijzelf en die niet 

uit je eigen bubbel komt - uiteraard afhankelijk van de geldende coronaregels. (Vrijdag 19-2)
❖    Geef deze maand meer weg aan iets of iemand anders dan je gewend bent, waardoor je echt 

minder te besteden hebt voor je eigen levensonderhoud en plezier. (Zaterdag 20-2)

Bespreek met elkaar of het gelukt is om één of alle dingen te doen? Hoe was dat?
Als het (nog) niet is gelukt, zou je het alsnog kunnen doen.

  Week 1: Verschil maken door te ontvangen  

Iedereen die jullie ontvangt, ontvangt mij. 
MATTEÜS 10

verschil maken door te ontvangen0
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 Bidden   
De veertigdagentijd is een tijd van vasten. Het belangrijkste doel van vasten is niet om je  
lichaam of geest te zuiveren, maar om op God gericht te zijn. Vasten kan een manier zijn om 
je te ontdoen van de dingen die tussen jou en God in staan. 

Tegelijk is de veertigdagentijd ook een tijd om jouw leven opnieuw te verbinden met het leven 
van Jezus. Zodat zijn missie van hoop en herstel ook jouw missie wordt.

Bid met elkaar of je in de komende weken je hart en je leven op God mag richten. Vraag God of 
Hij je wil helpen om scherp te zien wat tussen jou en Hem in staat. En vraag Jezus of Hij jou wil 
inschakelen bij zijn plan van hoop en herstel.

verschil maken door te ontvangen0
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 Delen   
Niet iedereen houdt zich even gemakkelijk aan regels. Deel met elkaar of je zelf iemand bent  
die graag binnen de lijntjes kleurt, of die juist de regels met een korreltje zout neemt.

 Lezen   
Matteüs 15:1-9.
In de kalender wijst Reinier Sonneveld er terecht op dat wij nu veel meer wetten en regels heb-
ben dan de mensen in de tijd van Jezus. Vaak hebben we helemaal niet door dat een groot deel 
van ons leven bepaald wordt door wetten die ons worden opgelegd. En dan zijn er ook nog eens 
allerlei ongeschreven regels. Ook in de kerk leggen we onszelf en elkaar vaak allerlei regels op.

In dit Bijbelgedeelte maakt Jezus zich boos over de Farizeeën en Schriftgeleerden die regels  
heel belangrijk vonden, maar ondertussen in hun hart niets van God willen weten. Soms zijn het 
juist de religieuze regels die tussen jou en God in kunnen staan: Je houdt je aan alle regels en 
daardoor denk je God niet meer nodig te hebben.

 Delen   
❖    Heb je zelf wel eens ervaren dat je veroordeeld werd, omdat je bepaalde geschreven of  

ongeschreven regels overtrad? Hoe was dat voor je?
❖   En andersom: veroordeel je zelf wel eens anderen? 

Als we verschil willen maken in deze wereld, en mee willen werken in Gods koninkrijk, zullen we 
bereid moeten zijn om te breken met sommige tradities en regels. Als we zo leven, roept dat 
weerstand op. Dat gold voor Jezus en voor zijn discipelen, en dat geldt ook nu voor mensen die 
in navolging van Jezus willen leven.

❖    Welke regels, of heersende normen staan volgens jou haaks op Gods bevrijdende liefde?
❖    Wat zou er gebeuren als je die regels zou negeren?

 Kijken   
Bekijk samen de toespraak die de Indiase theoloog en mensenrechtenactivist CB Samuel een 
aantal jaar geleden gaf tijdens de Goot 500. Je kunt deze vinden op het Youtube kanaal van 
Tearfund. 
❖    Bespreek met elkaar wat zijn verhaal met je doet. 
❖    Kun jij je ook echt boos maken over onrecht? Wat zijn de dingen waar je je boos over maakt? 

En zet die boosheid je ook aan tot actie?

 Gebed   
Vraag God om moed om regels en tradities los te laten die in de weg staan van zijn koninkrijk.

  Week 2: Verschil maken door regels los te laten  

verschil maken door regels los te laten0
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Deze mensen eren mij met mooie woorden, 
maar in hun hart willen zij niets van mij weten. 
Wat heb ik aan hun eerbied? Ze vertellen niet 
wat ik wil, maar zij maken hun eigen regels.

MATTEÜS 15



 Delen   
Soms zou je willen dat je woorden die je hebt uitgesproken kon wissen, zoals je tekst uit een  
document kan deleten. Wat was de laatste keer dat jij spijt had van iets dat je had gezegd?

 Lezen    
Matteüs 15:10-20.
Woorden hebben geweldig veel kracht. Jezus benadrukt hier op het eerste gezicht de  
destructieve kracht van woorden. Ze kunnen relaties haast onherstelbaar kapot maken en  
mensenlevens verwoesten. Tegelijk zit er ook een andere laag onder dit verhaal. In deze  
hoofdstukken wordt Jezus telkens tegenover de Schriftgeleerden geplaatst. De woorden van 
Jezus hebben ook geweldig veel kracht en zorgen voor veel opschudding. Maar ze gaan juist in 
tegen de destructieve krachten. De woorden van Jezus zorgen voor genezing en voor herstel. 
Lees bijvoorbeeld maar eens de rest van dit hoofdstuk (vers 28, vers 30 en vers 36).

Jezus laat zien dat juist woorden ook veel positiefs in gang kunnen zetten. De woorden van Jezus 
kunnen onverwacht herstel brengen. 

 Delen   
❖    Herken je iets van die destructieve kracht van woorden in je eigen leven, of in de wereld  

om je heen?
❖    Herken je ook die herstellende kracht van woorden?

 Doen   
Mirjam van der Vegt benadrukt in de kalender de scheppende kracht van woorden. Ze vraagt: 
Wat zou jij deze week willen scheppen en mogelijk maken? Welke woorden kun je daarvoor  
inzetten? Schrijf vijf woorden op die jij deze week veel wilt gebruiken.

 Bidden   
Misschien zijn woorden van gebed wel de krachtigste manier om verschil te maken. Door te bid-
den, verbinden we ons leven met het leven van Jezus. Anders gezegd: ons leven gaat resoneren 
met het leven van Jezus. Als we bidden ‘uw koninkrijk kome’ zal het verlangen naar dat koninkrijk 
groeien en kan het niet anders dan dat dit ook effect heeft op onze manier van leven. Als je voor 
mensen uit je omgeving bidt, heeft dat effect op de manier waarop je met ze zult spreken.

Vraag God om de juiste woorden en om wijsheid, zodat je weet wanneer je moet zwijgen,  
en wanneer je juist je stem moet laten horen.

Sluit af door samen het Onze Vader te bidden.

  Week 3: Verschil maken door de juiste woorden  

verschil maken door de juiste woorden0
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Een mens wordt niet onrein van dingen die zijn 
mond ingaan, maar die zijn mond uitkomen.

MATTEÜS 15: 10



 Delen   
Aan het begin van deze veertigdagentijd heb je je voorgenomen in deze periode een verschil te 
maken. We zijn nu ongeveer halverwege. Hoe staat het daar nu mee? 

Deze tijd is juist ook bedoeld als voorbereiding op weg naar Pasen en Goede Vrijdag.  
Lukt het om daar bewust mee bezig te zijn?

 Lezen   
Matteüs 15: 21-28.

 Delen   
Dit is een verwarrende tekst. Het lijkt er op dat Jezus geen zin heeft om deze vrouw en haar 
dochter te helpen. In de nieuwe Bijbelvertaling krijg je zelfs de indruk alsof Jezus deze vrouw  
minacht: ‘maar hij keurde haar geen woord waardig’. In het Grieks staat er zoiets als: hij  
antwoordde haar met geen woord. Dat is neutraler. Maar het blijft ingewikkeld. Het zwijgen  
van Jezus staat in groot contrast met de noodkreet van de vrouw. Hier is iemand die volledig  
ten einde raad is en smeekt om hulp, en Jezus geeft haar geen antwoord. 

❖   Waarom denk je dat Jezus de noodkreet van de vrouw aanvankelijk niet beantwoordt?
❖   Wat doet het zwijgen van Jezus in dit verhaal met je? 
❖   Heb je zelf wel eens het gevoel dat God zwijgt?
❖   Als je gevoel hebt dat God jouw gebed niet hoort, ga je dan juist meer of minder bidden?

Deze vrouw geeft niet op, maar werpt zich voor Jezus’ voeten: ‘Heer, help me’. Haar  
vasthoudende geloof is wat uiteindelijk het verschil maakt. Nergens in Matteüs zegt Jezus van 
iemand dat hij of zij een groot geloof heeft.  Alleen hier van deze Kanaänitische vrouw en in 
hoofdstuk 8 van de Romeinse centurio. Beide keren dus van niet-joodse mensen. Het geloof  
van de vrouw maakt het verschil, of misschien beter gezegd: het geloof van de vrouw maakt  
dat Jezus een verschil maakt.

 Doen   
Lees op de site van Tearfund het verhaal van bisschop Ancelimo Magaya. Je vindt het verhaal via 
de zoekfunctie door te zoeken op: De kerk in Zimbabwe houdt zich niet langer stil. 

Welke voorbeelden ken je nog meer van mensen die vanuit een vasthoudend geloof  
verschil maken?

 Gebed   
De vasthoudendheid van de Kanaänitische vrouw is een voorbeeld voor ons gebed.  
Benoem iets waar je de komende tijd voor wilt blijven bidden. Vraag God om geloof en  
doorzettingsvermogen.

  Week 4: Verschil maken door te geloven  

verschil maken door te geloven0
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Je hebt een groot geloof.  
Wat je gevraagd hebt, zal gebeuren.

MATTEÜS 15



 Delen   
Wat kunnen volwassenen allemaal van kinderen leren? Laat iedereen voor zichzelf vijf dingen 
opschrijven en maak er vervolgens één lange lijst van. Wat wordt het vaakst genoemd?

 Lees   
Matteüs 18:1-10.
De vraag van de discipelen komt voort uit een verlangen naar status en macht. Ze willen graag 
weten wat er voor nodig is om te klimmen op de ladder van Gods waardering. Het antwoord van 
Jezus zet alles op z’n kop. Bij God gaat het niet om status en macht, maar juist om kwetsbaarheid 
en nederigheid. Als we meer willen ontdekken van Gods koninkrijk, ligt daar de sleutel: worden 
als een kind. Klein en kwetsbaar. En als we ons in willen zetten voor Gods koninkrijk, geldt  
hetzelfde: koester wat klein is en kwetsbaar. Net als God zelf.

 Delen   
❖   Wat spreekt je het meest aan in het Bijbelgedeelte dat je zojuist hebt gelezen?
❖   Waar kun je het minst mee?
❖   Herken je iets van de drang van de discipelen om de grootste te willen zijn?
❖   Ben je wel eens jaloers op de waardering die iemand anders krijgt?
❖   Hoe kun je zelf meer als een kind worden?
❖   Hoe kun je anderen helpen meer als een kind te zijn?

 Doen   
Bekijk via YouTube het filmpje van The School of Life waarin Alain de Botton vertelt over  
‘statusangst’. Zoek op: status anxiety alain de botton. Vanaf bovenaf het derde filmpje. 

 Doen   
Verplaats je even in een kind. Eén persoon leest Matteüs 18:10-14 voor. Je kunt er ook voor  
kiezen om de gelijkenis van het verloren schaap uit een kinderbijbel voor te lezen. De rest maakt 
ondertussen een tekening bij het verhaal. Het is maar een kort verhaal, dus neem nog wat meer 
tijd om de tekeningen af te maken.

 Gebed   
Vraag God om te mogen worden als een kind.

  Week 5: Verschil maken door te zijn als een kind  

verschil maken door te zijn als een kind  0
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Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die 
is de grootste in het koninkrijk van de hemel.

MATTEÜS 18



 Delen   
Deel met elkaar iets over de laatste keer dat je je vernederd voelde.

 Lees  
Mattheüs 20:17-28.
We komen steeds dichter bij Pasen. Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Hij weet waar Hij naar 
onderweg is, maar het lijkt er op dat zijn discipelen een heel andere verwachting hebben. Ze  
hebben misschien wel het idee dat Jezus naar Jeruzalem gaat om daar koning te worden.  
Daarom roept Jezus zijn discipelen bij zich en vertelt wat hem te wachten staat: pijn, vernedering, 
verlatenheid. In deze veertigdagentijd zijn we op zoek naar manieren om verschil te maken.  
Jezus is de grootste verschilmaker uit de geschiedenis. Als wij een verschil willen maken in deze 
wereld, als wij willen meebouwen aan zijn koninkrijk, dan weten we wat ons te wachten staat:  
pijn, vernedering verlatenheid.

 Delen   
❖    In vers 20 zien we opnieuw een moeder voor Jezus neerknielen met een verzoek voor  

haar kinderen. Het lijkt op het verhaal van de Kanaänitische vrouw uit Matteüs 15. Wat is het 
verschil tussen deze twee?

❖    Stel jezelf eens de vraag die Jezus zijn discipelen stelt: Kunnen jullie de beker drinken die ik  
zal moeten drinken?

❖    Ken je verhalen van mensen die vanwege hun geloof worden vernederd, of op andere  
manieren moeten lijden?

❖    Welke prijs betaal jij voor het volgen van Jezus? En welke prijs ben je bereid te betalen?

 Doen   
Als we een verschil willen maken in de wereld, is het goed om dichtbij huis te beginnen. Probeer 
eens eenvoudige manieren te bedenken waarop je dienstbaar kunt zijn aan mensen in je omge-
ving. Voor wat extra inspiratie kun je kijken op www.randomactsofkindness.org/kindness-ideas. 
Bespreek met elkaar hoe je in de aanloop naar Pasen een aantal dingen in de praktijk 
kunt brengen.

 Gebed   
Neem de tijd om voor vervolgde christenen te bidden en te danken voor hun geloof.  
Vraag God of Hij jou ook de moed en de bereidheid wil geven om anderen te dienen.

  Week 6: Verschil maken door niet belangrijk te (willen) zijn  

verschil maken door niet belangrijk te (willen) zijn0
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Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. 
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, 

moet de ander dienen.
MATTEÜS 20



 Delen   
We hebben in de afgelopen weken nagedacht over de vraag hoe we een verschil kunnen maken 
in deze wereld: door te ontvangen; door regels los te laten; door de juiste woorden te gebruiken; 
door te geloven, door te worden als een kind; door onbelangrijk te zijn. Telkens keken we naar 
het voorbeeld van Jezus en we luisterden naar zijn woorden.

Heeft deze veertigdagentijd je uitgedaagd om op nieuwe manieren een verschil te maken?

 Lezen 

Lees met elkaar over de laatste dag uit het leven van Jezus (Matteüs 26:36-27:56). Probeer tij-
dens het lezen extra te letten op momenten waarop Jezus een verschil maakt door te ontvangen; 
regels los te laten; de juiste woorden te gebruiken; te geloven; te worden als een kind, of onbe-
langrijk te zijn.

 Delen 

We geloven dat Jezus de grootste verschilmaker uit de geschiedenis is. Uiteindelijk kunnen  
wij alleen maar verschil maken, omdat Hij het verschil voor ons heeft gemaakt. Alleen Hij was 
in staat om de macht van het kwaad te doorbreken. Dat kunnen wij niet, zelf niet met de beste 
voornemens. Uiteindelijk maken niet wij het verschil, maar maakte Jezus eigenhandig het  
verschil op Goede Vrijdag en Pasen.

❖   Op welke manieren maakten de discipelen een verschil in de laatste dagen van Jezus’ leven?
❖   Herken je iets van de machteloosheid van de discipelen?
❖    Hoe gaat Jezus om met het feit dat zijn discipelen uiteindelijk niet in staat blijken om hem te 

volgen in zijn lijden en sterven?

 Doen  
De kruiswegstaties kunnen helpen om je stapsgewijs meer te bepalen bij het lijden en sterven van 
Christus. Zoek afbeeldingen op van de 14 kruiswegstaties. Probeer iedere statie te verbinden aan 
een vorm van menselijk lijden in deze tijd. Steek voor iedere statie een kaars aan.

 Gebed   
Breng het lijden in de wereld dat je zojuist hebt benoemd bij God en bid om ontferming.  
Dank Christus dat hij door zijn lijden en sterven de macht van het kwaad heeft doorbroken.

  Week 7: Verschil maken door ultiem lief te hebben  

verschil maken door ultiem lief te hebben0
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Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan  
hebben voor een van de onaanzienlijksten  

van mijn broeders of zusters, 
hebben jullie voor mij gedaan.

MATTEÜS 25


