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stichting Kerygma.’. Het is geschreven en samengesteld door Kees de Vlieger. 
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it 40-dagenboekje is een onderdeel van een belangrijk proces in 

de gemeente. De laatste tijd stel ik mezelf de volgende urgente 

vragen: Hoe wordt de gemeente opnieuw een beweging van 

discipelen? Hoe ontstaat zo’n beweging? En, kan zo’n beweging wel 

binnen onze bestaande programmastructuren ontstaan? 

Elke beweging heeft een DNA-structuur. Dit betekent dat de bewe-

ging ergens aan te herkennen is, waardoor ze gedreven wordt en bij 

elkaar wordt gehouden. Zo’n beweging zien we in Handelingen. Het 

begon niet met het stichten van een kerk maar met een beweging. 

Toen door de uitstorting van de Heilige Geest de beweging begon, 

was er immers nog geen kerk. 

Het gaat om een andere manier van denken over de gemeente. De 

gemeente wordt opnieuw het lichaam van Christus waarvan Jezus 

het Hoofd is, en waarin door de beweging van de Heilige Geest alle 

gemeenteleden als discipelen kunnen gaan groeien en bloeien.  

Wanneer dit onze visie wordt, gaan we geen andere dingen doen 

maar de dingen anders doen! Samenkomst, kleine groepen en taken 

blijven nodig, maar er komt dan meer werfkracht, meer door- en 

uitwerking, meer vrucht en groei. De Heilige Geest krijgt ruimte en 

gaat werken. 

Door hier over na te denken, is deze nieuwe studie ontwikkeld: Terug 

naar de essentie. Het centrale thema in deze studie gaat over het 

DNA van de gemeente. Om dit duidelijk aan de gemeente over te 

brengen, is dit 40-dagenproject opgezet.  

De opzet van dit 40-dagenboekje is om je er elke dag mee bezig te 

laten zijn. Als je dat doet, dan haal je er absoluut het meeste uit! Op 

de kringavonden zal hetgeen je thuis hebt voorbereid en beleefd, de 

basis vormen voor de invulling van de kringavond. Elke dag van dit 

boekje bestaat uit twee pagina’s met een vaste opbouw. Naast een 

sleutelvers is er een stukje onderwijs, een getuigenis, een toepassing 

en een gebed. 

Ik wens je Gods zegen toe, deze 40 dagen. Dat het dagen mogen 

zijn die ertoe bijdragen dat je relatie met God wordt verstevigd en dat 

je door Gods Geest mag worden meegenomen in een beweging van 

discipelen van Jezus! 

 

Kees de Vlieger  
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De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen; 

bekeer u en geloof het Evangelie.           (Marc.1:15) 

 

 

Deze eerste week staat het koningschap van Jezus centraal. Wat 

heeft het volk Israel daar lang op moeten wachten. Eeuwenlang is 

door de profeten de komst van de Messias aangekondigd. Wanneer 

zal Hij komen? De laatste profeet van het Oude Testament, 

Maleachi, gaf een hint: eerst zal de profeet ‘Elia’ komen (Mal.4:5).  

Dan wordt de stilte doorbroken en verschijnt er een engel aan de 

priester Zacharias met een wonderlijke boodschap: hij zou de vader 

zijn van de beloofde ‘Elia’ (Luc.1:14-17). Johannes wordt geboren 

en predikt dat de mensen zich moeten bekeren en zich laten dopen, 

want de Messias komt eraan. Op een dag komt Jezus bij Johannes, 

die aan het preken en dopen is. Johannes ziet Jezus en zegt: ‘Zie 

het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ 

(Joh.1:29). Jezus wil door Johannes gedoopt worden en terwijl dit 

gebeurt gaat de hemel open en de Heilige Geest komt op Hem. Hij 

is de vervulling van Jesaja’s profetie in Jesaja 61:1 en zijn bediening 

begint (Luc.4:16-21). 

Hij predikt het Evangelie van het Koninkrijk. Zijn woorden worden 

bevestigd door vele tekenen en wonderen. Jezus toont dat Hij alle 

macht heeft. Zijn discipelen en het volk zien Hem in hun verbeelding 

al op de troon zitten van David in Jeruzalem, om hen bijvoorbeeld te 

verlossen van de Romeinen.  

‘Nee’, zegt Jezus, ‘het is beter dat ik heenga. Ik ga Mijn leven geven 

aan het kruis voor jullie. Daarna zal Ik na drie dagen opstaan en 

naar mijn Vader gaan. Ik word de hemelse Koning, maar Ik laat 

jullie op aarde niet alleen achter, Ik zal jullie Mijn Geest geven’. 



WEEK1:   JEZUS IS HEER EN CHRISTUS    
 

 

 

 

Aantekeningen 

 
 

Ik ben gelovig opgevoed en wist als kind al dat Jezus voor mijn 

zonden is gestorven. Hier was ik altijd dankbaar voor. Toch was 

mijn leven niet veel anders dan dat van ieder ander. Ik was meer 

een ‘onderzeeboot-christen’, kwam op zondagmorgen weer boven 

water en dook op zondagavond voor de rest van de week weer 

onder.  

Later in mijn leven hoorde ik dat Jezus niet alleen als Verlosser is 

gekomen maar ook als Heer. Dat Hij Koning is en dat ik zijn 

Koninkrijk alleen door bekering en geloof kon binnengaan. Ik 

hoorde dat alle mensen eens hun knie voor Jezus zullen moeten 

buigen en dat ik verantwoording moet afleggen voor mijn daden. 

Een heftige confrontatie en ik wist helemaal niet zeker of ik 

behouden was. Het was wel de eerste stap op weg naar een totaal 

nieuw en ander leven  

 

 

Wie is Jezus voor jou?  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

In het getuigenis lees je over een ‘onderzeeboot-christen’. 

Herkenbaar? Op welke manier? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Wat doet het jou dat Jezus Koning is en dat je aan Hem 

verantwoording moet afleggen? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Here Jezus, 

Ik dank U, dat U voor mijn zonden gestorven bent aan het 

kruis. Waar zou ik zijn zonder Uw vergeving. 

Ik geloof dat U Koning bent, dat U op de troon zit in de hemel 

en dat U ook op aarde alle macht heeft. 

Ik wil hier vandaag meer bewust van worden en ontdekken 

wat dit voor mij persoonlijk betekent. 

Dank U dat U dit aan mij wilt laten zien. 

In U Naam bid ik dit. Amen. 
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Deze Jezus, die jullie onrechtvaardig gekruisigd hebben ….  

Deze Jezus heeft God doen opstaan en verhoogd …. 

Deze Jezus heeft God gemaakt tot Here en tot Christus …. 

.         (Hand.2:23, 32 en 36) 

 

 

Aan het kruis riep Jezus: ‘Het is volbracht’. Hij betaalde de prijs voor 

al onze zonden en overwon de macht van satan (Kol.2:13-15). Na 

drie dagen staat Hij op uit de dood en Hij verschijnt vele malen in 

zijn nieuwe opstandingslichaam aan de discipelen. Hij is nog veertig 

dagen bij hen. Waar spreek je over, als je weet dat je nog maar 

heel kort bij elkaar bent? Over de belangrijkste dingen natuurlijk! 

Voor Jezus is dit het Koninkrijk van God (Hand.1:3). 

De discipelen vragen opnieuw wanneer dit dan zal aanbreken? 

Jezus wijst hen op de belofte van de Vader, de Heilige Geest. 

Wanneer deze op hen zal komen, zullen ze kracht ontvangen om 

van de Koning te getuigen. Het Koninkrijk zal zich door de Heilige 

Geest vanuit Jeruzalem, via Samaria, wereldwijd verspreiden. 

Jezus gaat naar de hemel en de discipelen gaan voor de belofte 

van de Geest bidden, eensgezind bidden en smeken ze. Na tien 

dagen gaat de hemel open en worden ze gedoopt met de Geest en 

ontvangen ze de volheid en de kracht van Gods Geest. 

Petrus krijgt grote vrijmoedigheid en houdt een bijzondere preek 

(Hand.2). De hoorders worden diep getroffen en geven zich over. 

Ze worden gedoopt en ontvangen de Heilige Geest. Wat doen ze 

daarna? Ze sluiten zich aan bij het volk (‘leger’) van de Koning. Ze 

willen Hem dienen! 



WEEK1:   JEZUS IS HEER EN CHRISTUS    
 

 

 

 

Aantekeningen 

 
 

Kort na de ontdekking dat ik geen zekerheid had van mijn behoud, 

werd ik uitgenodigd voor een Bijbelstudiegroep bij iemand thuis. Ze 

zongen uit een geel boekje en iemand speelde gitaar. Allemaal 

nieuw voor mij. Daar ontdekte ik dat Jezus Heer is en dat ik aan 

Hem verantwoording moet afleggen. Ik kon niets anders dan mijn 

leven in geloof aan Hem overgeven. Enkele maanden later gaf ik 

Hem alles, mijn bezit, toekomst, carrière, wil,  …… en tot slot mijn 

‘ik’. Ik gaf Hem de sleutels en het stuur van mijn ‘levensauto’. In 

plaats van Bijrijder werd Hij Bestuurder, de Baas in mijn leven.  

Zo kwam er een grote innerlijke verandering, ik werd wederom 

geboren en ontving een nieuw leven door de Heilige Geest. Ik ging 

spontaan de Bijbel lezen, kreeg andere verlangens en een nieuw 

doel in mijn leven: ik wilde de Here Jezus, mijn Koning, gaan 

dienen. 

 

 

Ken jij deze ommekeer, geloofsovergave, aan Koning Jezus?  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Welke uitwerking heeft dit wel of niet in jouw leven? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Here Jezus Christus, 

U bent door de Vader verheerlijkt en gemaakt tot Here en tot 

Christus. Ik geef me aan U over en belijd dat U ook mijn Heer 

bent.  

Ik wil U graag eren en dienen. Niet alleen op zondag, maar 

de hele week en in alles wat ik doe. 

Help mij door Uw Geest om Uw wil te kennen en te doen. 

Ik bid dit in Uw Naam.  

Amen. 


