Eljakimstudie 12 juni 2021
Welkom terug! Te gek dat je er weer bent en wat fijn dat we elkaar weer ‘normaal’ kunnen
ontmoeten in het Venster. Hopelijk gaat het goed met je en zien uit naar deze tijd van ontmoeting.
We willen het tijdens deze studie hebben over hoe de afgelopen periode voor jou is geweest, in het
bijzonder over je relatie met God. Praat met elkaar over de volgende vragen:


Hoe heb je de afgelopen tijd met God ervaren? En wat vind je daarvan?

Maak een rondje en maak allemaal de volgende zin af, ‘mijn relatie met Jezus is’:
a.
b.
c.
d.
e.

wel oké;
nooit beter geweest;
steady;
niet zo goed eigenlijk;
ik weet niet of ik een relatie met Jezus heb.

Praat met elkaar door over de antwoorden die je hebt gegeven, wat valt je hierin op?
Lees met elkaar Mattheüs 15:1-20.









Wat valt je op aan dit Bijbelgedeelte en/of wat begrijp je niet goed?
De Farizeeën spreken Jezus aan, omdat Zijn discipelen de instructies van vroeger (overlevering
van de ouden, vers 2) negeren. De Farizeeën zijn ervan overtuigd dat ze de instructie van God
volgen, maar missen de kern van wat God wil en Jezus stipt dat hier aan. Herken jij iets van deze
struggle om Gods wil/gebod te begrijpen? En hoe ga jij hiermee om?
Jezus maakt duidelijk dat het niet zozeer gaat om reinheid aan de buitenkant, maar dat het hart
van de mens vol zit met ‘kwaadaardige overwegingen’ (vers 19-20). Wat vind je hiervan en
herken je dat in je eigen leven en omgeving?
In dit Bijbelgedeelte duurt het even voordat de discipelen begrijpen wat Jezus bedoelt (vers 16),
ze blijven vragen stellen aan Jezus en uiteindelijk legt Hij uit wat hij wil zeggen. Hoe ga jij om met
dingen die je niet begrijpt?
Jezus leert zijn discipelen in dit stuk dat hun hart vol zit met kwaadaardige zaken en dat het hart
gereinigd moet worden. Impliciet daagt Hij ze daarmee uit om deze kwade dingen op te ruimen
en te groeien in hun verbinding met Jezus. Waar zou jij in de komende weken willen groeien
en/of wat verlang jij in je relatie met God? Bid daar heel specifiek voor met elkaar.

