
 poets twijfel niet weg

In de kerk kan het zomaar gebeuren dat jij je eigenlijk een beetje ervoor schaamt. Twijfels?! Als christen
hoor je die toch helemaal niet te hebben? Misschien is dat ook wel zo tegen je gezegd, door een leraar, een
ouderling, een dominee. En kwamen ze met bijbelteksten aanzetten om hun woorden kracht bij te zetten.
De bijbel staat echter vol van mensen, die daar als geloofshelden worden neergezet, die met twijfels te
maken kregen. Ze worden in de bijbel niet als 'minder goede gelovigen' neergezet. In de bijbel wordt hun
twijfel niet weggepoetst. Open en kwetsbaar wordt daar over hun vragen, hun onzekerheden, hun twijfels
gesproken. Met hun twijfels worden ze ingezet in Gods Koninkrijk.  
Twijfels horen bij ons mens zijn. Het is dan niet vreemd wanneer wij in ons christenzijn ook tegen twijfels
aanlopen.

voordeel 
van 
de twijfel

Twijfel jij wel eens? Hoe ga jij
ermee om? 
Vind jij het vreemd of logisch dat
christenen twijfelen? Waarom?
Hoe kunnen we als kerk een plek
worden waar je veilig over je
twijfels kunt spreken? 
Hoe welkom voelen twijfelaars
zich in onze gemeente?
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om te lezen
Rechters 6; 1 Koningen 19; Psalm 22; Matteüs 28:16-20; Johannes 20: 24-29

gebroken droom
Lucas 7: 18 - 28

Teleurgesteld in Jezus, dat is Johannes! Het
gaat bij Jezus zo heel anders dan hij het
zich had voorgesteld! Het gaat met hem, de
heraut van de Messias, zo anders dan hij
had verwacht en misschien stiekem had
gehoopt. 

groei! vragen

ga ermee aan de slag

Door twijfels te benoemen en bespreekbaar te
maken, komt er ruimte ook echt naar Gods stem te
luisteren. Twijfels, aanvechtingen ze kunnen ons
helpen te ontdekken hoe goed, hoe troostrijk Gods
Woord is. Dat vraagt van ons een houding waar Jezus
Johannes de Doper toe aanspoort: kijk! luister! laat
op je inwerken! alles wat Ik doe en zeg!
Geloven in Jezus is vooral leven in relatie met Hem.
En zoals voor iedere relatie geldt, komt het ook hier
erop aan: wil ik, geef ik de Ander echt vertrouwen?
Ook als ik niet alles kan volgen, kan begrijpen? 
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