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1. Jezus en Natanaël – Voor een gesprek begint …
Johannes 1: 43-51
Filippus komt enthousiast aan zijn vriend Natanaël vertellen dat hij Jezus
gevonden heeft, de beloofde Messias. Maar als Natanaël hoort dat Jezus uit
Nazareth komt, is hij niet meer geïnteresseerd. Volgens hem kan er niets
goeds uit Nazareth komen. Maar Filippus daagt zijn vriend uit: “Ga zelf maar
kijken!”. Hij daagt hem uit om over zijn vooroordelen heen te stappen en
mogelijk verrast te worden door wie Jezus echt is. En Natanaël is zo dapper
om dat te doen.
Maar voordat hij Jezus gezien en gesproken heeft, wordt hij zelf door Jezus
gezien een aangesproken. Natanaël wordt gezien door Jezus. En hij prijst hem
om zijn goede eigenschap: hij is oprecht. Dat is een thema, wat we meer
vinden in de Bijbel. Voor wij God kunnen zien, worden wij eerst gezien. Want
wij worden beter gekend, dan wij onszelf kennen (Psalm 139). Voor wij met
Jezus spreken, spreekt hij ons aan: niet veroordelend, maar ons aansprekend
op wat Hij in ons ziet en tevoorschijn wil roepen.
Natanaël mag ons inspireren om steeds opnieuw Jezus te zoeken. Ondanks
alles wat wij over hem denken te weten of wat anderen over Hem verteld
hebben. Zo ontdekken we steeds weer meer in de rijkdom van wie Jezus voor
ons is. Maar we mogen ook geïnspireerd worden om met elkaar in gesprek te
gaan. Ons niet te laten leiden door vooroordelen over afkomst of door wat
anderen van ons verteld hebben. Dan kunnen we elkaar in alle openheid gaan
zien als mensen van God en ons laten verrassen.
Hoe Jezus moet ons omgaat mag ons inspireren om met anderen om te gaan.
En Fillipps daagt ons dan steeds uit : Ga zelf maar (opnieuw) kijken! Naar
Jezus en naar de mensen om je heen.
Om nog eens over door te praten:
Welk beeld heeft u / heb jij van Jezus? Ben je in je leven wel eens verrast door
wat Jezus nog meer voor je wil betekenen?
Vindt u / vind jij het moeilijk om mensen zonder vooroordeel te benaderen?

Bijbelstudie –
Lees Johannes 1:43-51 nog eens door.
Of: bespreek de vragen op de groeigroep of thuis
Of: zoek in de Bijbel verschillende gedeeltes op die
verschillende kanten van Jezus laten zien. (zie voor teksten bij
Thuis)
Gebed –
Jezus, geef ons de moed om u steeds opnieuw te zoeken en
steeds dieper en breder gaan zien wie U voor ons wilt zijn.
Heer, geef ons steeds de moed anderen op te zoeken,
ondanks onze vooroordelen of wat anderen verteld hebben.
In beweging –
Wie zou u / zou jij kunnen opzoeken, van wie u/je niet gelooft
dat hij of zij iets goeds zou kunnen betekenen?
Verhalen delen –
Bent u/ ben je wel eens verrast door iemand, die heel anders
bleek te zijn dan u of jij van te voren had gedacht? Aan wie
zou u / zou jij dat kunnen vertellen?
Liturgie – Liederen
Psalm 139 – Heer, die mij ziet, zoals ik ben
Gezang 170 (uit Liedboek 1973) – Meester, men zoekt U, wijd
en zijd
Lied 72 uit de Evangelische Liedbundel – Meester, tot wie
zouden wij gaan?
Lied 1005 (uit Liedboek 2013) – Zoekend naar licht
Thuis – Bijbel lezen
Verder lezen? Zeven teksten over verschillende kanten van
Jezus: Jesaja 52- 53: 12; Mattheus 11: 28-30; Johannes 1: 118; Romeinen 5: 1-11; Kolossenzen 1: 12-20; Hebreeën 4: 1416; Openbaring 1: 12-20
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