
	  
	  
	  
	  

BABOESJKA	  

	  

CURSUS	  
	  



Voorwoord.	  
	  
Welkom!	  Leuk	  dat	  je	  gekozen	  hebt	  voor	  de	  cursus	  bij	  het	  boek	  “Baboesjka,	  geloof	  
binnenste	  buiten.”	  Deze	  cursus	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  suggesties	  voor	  het	  bespreken	  van	  
de	  hoofdstukken	  uit	  het	  boek.	  	  	  
De	  cursus	  beslaat	  ongeveer	  8	  avonden,	  voor	  elke	  hoofdstuk	  een	  avond.	  Natuurlijk	  kan	  
het	  zijn	  dat	  een	  onderwerp	  meer	  tijd	  in	  beslag	  zal	  nemen.	  Het	  boek	  “Baboesjka”	  is	  dan	  
geen	  dik	  boek,	  de	  informatiedichtheid	  is	  groot	  en	  de	  wereld	  achter	  het	  boek	  nog	  veel	  
groter.	  Neem	  de	  tijd!	  
	  
Voor	  wie	  is	  de	  cursus	  bedoeld?	  

-‐ Christenen	  die	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  de	  theologie	  welke	  vandaag	  veel	  gebruikt	  
wordt	  door	  missionair	  bevlogen	  mensen.	  Vooral	  uit	  de	  engelstalige	  wereld	  
komen	  er	  boeken	  uit	  van	  onder	  andere	  N.T.	  Wright,	  Stanley	  Hauerwas	  of	  Walter	  
Brueggemann	  welke	  een	  grote	  invloed	  hebben	  op	  het	  vormen	  van	  missionaire	  
mensen,	  kerken	  en	  organisaties.	  Lees	  Baboesjka	  en	  doe	  de	  cursus	  om	  uit	  te	  
vinden	  waarom	  deze	  nieuwe	  theologie	  zo	  hard	  nodig	  is	  in	  het	  christendom	  in	  
Nederland.	  

-‐ Zoekende	  mensen	  die	  hun	  besef	  van	  hoop,	  recht	  of	  duurzaamheid	  willen	  
koppelen	  aan	  het	  verhaal	  van	  Jezus	  en	  de	  bijbel.	  Waarom	  helpen	  de	  oude	  clichés	  
niet	  echt?	  Wat	  is	  het	  alternatief?	  Is	  er	  een	  andere	  zienswijze	  mogelijk	  buiten	  
vrijzinnigheid	  of	  rechtzinnige	  orthodoxie?	  

-‐ Gelovige	  mensen	  die	  hun	  enthousiasme	  over	  Jezus	  niet	  willen	  verliezen	  maar	  zich	  
afvragen	  wat	  het	  grote	  plaatje	  is.	  Hoe	  kan	  ik	  zogenaamde	  grote	  vragen	  of	  
“horizontale”	  onderwerp	  (gerechtigheid,	  duurzaamheid)	  koppelen	  aan	  mijn	  
geloof	  in	  Jezus.?	  

-‐ Mensen	  die	  zich	  afvragen	  waar	  de	  bijbel	  nu	  eigenlijk	  over	  gaat,	  maar	  dan	  op	  zo’n	  
manier	  dat	  het	  makkelijk	  te	  onthouden	  is.	  Baboesjka	  levert	  een	  heldere,	  nieuwe	  
metafoor.	  

	  
Het	  doel	  van	  het	  boek	  is	  het	  scheppen	  van	  een	  nieuwe	  metafoor	  als	  “rode	  lijn”	  voor	  het	  
verstaan	  van	  de	  bijbel.	  Heel	  Gods	  verhaal	  zit	  in	  die	  ene	  metafoor.	  Van	  schepping	  tot	  
herschepping,	  begin	  en	  einde,	  heel	  de	  bijbel,	  het	  volk	  Israel,	  de	  kerk	  en	  vooral	  de	  climax:	  
het	  leven	  van	  Jezus.	  	  
Maar	  de	  metafoor	  levert	  voor	  inzicht	  in	  de	  verbinding	  tussen	  alle	  onderdelen	  van	  het	  
bijbels	  verhaal.	  Wat	  heeft	  Jezus	  nu	  eigenlijk	  te	  maken	  met	  schepping,	  Israel,	  economie,	  
relaties	  en	  de	  hemel?	  Wat	  is	  de	  betekenis	  van	  de	  bijbel?	  Of	  nog	  sterker:	  wat	  horen	  
christen	  eigenlijk	  te	  geloven?	  Niet	  alleen	  voor	  zichzelf,	  maar	  “over	  het	  geheel”?	  
	  
Je	  zult	  misschien	  merken	  dat	  Baboesjka	  je	  op	  een	  andere	  of	  nieuwe	  manier	  laat	  kijken	  
naar	  het	  oude	  verhaal	  waarvan	  je	  misschien	  dacht:	  dat	  ken	  ik	  allang.	  Soms	  zijn	  nieuwe	  
zienswijzen	  een	  bedreiging,	  dan	  weer	  een	  verademing	  en	  soms	  een	  uitdaging.	  Een	  ding	  
is	  zeker:	  de	  nieuwe	  metafoor	  van	  de	  Baboesjka	  zal	  je	  niet	  onberoerd	  laten	  en	  als	  je	  “hem	  
pakt”	  zal	  het	  leven	  op	  z’n	  kop	  kunnen	  zetten.	  
En	  natuurlijk	  de	  bijsluiter:	  1/3	  van	  alles	  wat	  er	  in	  het	  boek	  staat	  is	  niet	  waar,	  alleen	  weet	  
ik	  niet	  welke	  1/3	  dat	  is.	  Blijf	  zelf	  nadenken	  en	  stel	  vragen	  aan	  elkaar	  of	  aan	  mij.	  	  
	  
Bedankt,	  



Johan	  ter	  Beek.	  (Twitter:	  @iPadstor	  of	  @Baboesjkaboek,	  Facebook:	  Johan	  ter	  Beek,	  
http://baboejska.wordpress.com)	  



Tips	  voor	  de	  cursus:	  
	  

-‐ Koop	  een	  Baboesjka	  poppetje	  dat	  bestaat	  uit	  vier	  poppetjes.	  	  (Je	  kunt	  ook	  een	  
Baboesjka	  pop	  van	  5	  nemen	  en	  de	  buitenste	  weglaten!)	  Op	  de	  site	  is	  beschreven	  
waar	  je	  ze	  kunt	  kopen.	  Gebruik	  de	  Baboesjka	  bij	  de	  cursus.	  

-‐ Lees	  het	  boek	  	  “Baboesjka”	  vooraf	  meer	  dan	  eens	  door.	  Het	  is	  een	  dun	  boek,	  maar	  
vol	  met	  informatie.	  

-‐ Bespreek	  het	  boek	  in	  een	  kleine	  groep	  tussen	  de	  6	  en	  12	  mensen.	  Grotere	  
groepen	  zou	  ik	  splitsen.	  

-‐ Als	  het	  mogelijk	  is:	  spreek	  af	  om	  eerst	  met	  elkaar	  te	  eten.	  Samen	  eten	  is	  
haarlemmer	  olie	  voor	  goede	  relaties,	  vertrouwen	  en	  dus	  een	  goede	  avond.	  

-‐ Geef	  elkaar	  de	  ruimte.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  een	  deelnemer	  een	  uitgesproken	  mening	  
heeft	  over	  een	  bepaald	  geloofsonderdeel	  terwijl	  een	  andere	  daaraan	  twijfelt.	  

-‐ Bespreek	  vooraf	  je	  leerdoelen?	  Waarom	  ben	  je	  hier	  aan	  begonnen	  en	  wat	  wil	  je	  
leren?	  

-‐ Bespreek	  vooral	  met	  elkaar	  wat	  het	  gevolg	  van	  de	  “Baboesjka”	  metafoor	  is	  voor	  
het	  geloofsleven	  en	  de	  praktijk.	  Wat	  zijn	  de	  gevaren,	  verandering,	  uitdagingen	  of	  
nieuwe	  inzichten?	  Waarom	  heeft	  het	  gevolgen	  voor	  de	  manier	  van	  Christen-‐zijn,	  
de	  kerk,	  je	  missie	  in	  het	  leven	  of	  de	  toekomst?	  

-‐ Welk	  vervolg	  kun	  je	  geven	  aan	  het	  lezen	  van	  het	  boek	  en	  het	  bespreken	  ervan	  in	  
deze	  cursus?	  

o Tip:	  Mijn	  eerste	  boek	  “Heerlijk	  Eenvoudig”	  geeft	  een	  schat	  aan	  praktische	  
tips	  &	  een	  cursus.	  

o Een	  training	  middels	  het	  Social	  Network:	  YourStory	  (www.ystg.org).	  Apps	  
beschikbaarbaar	  voor	  iOS	  en	  Android.	  

o Achtergrond	  info	  en	  artikelen,	  links	  en	  mp3’s	  op	  de	  website:	  
http://baboesjka.wordpress.com	  

	  
	  
	  

*	  SUCCES	  *	  



Inleidende	  avond:	  BABOESJKA	  
	  

1) In	  de	  inleiding	  gaat	  het	  over	  de	  stad	  Praag	  waar	  ik	  ooit	  een	  oude	  metafoor	  
gebruikt	  bij	  een	  evangelisatie-‐actie:	  de	  ene	  kant	  van	  de	  stad	  en	  de	  andere,	  de	  
brug	  er	  tussen.	  Praag	  werd	  voor	  mij	  een	  metafoor	  van	  twee	  werelden:	  onze	  
wereld	  en	  Gods	  wereld,	  een	  scheiding	  daartussen	  en	  een	  brug:	  de	  Praagse	  
Koningbrug	  met	  de	  crucifix	  in	  het	  midden.	  	  

a. Herken	  je	  deze	  metafoor?	  Wat	  is	  /	  was	  je	  idee	  over	  de	  aarde,	  zonde,	  Jezus,	  
de	  hemel	  en	  God?	  

b. Wat	  is	  /was	  volgens	  de	  essentie	  van	  de	  bijbel	  in	  een	  enkele	  zin	  of	  in	  een	  
enkel	  beeld?	  

c. Of	  herken	  je	  de	  meer	  vrijzinnige	  variant	  van	  het	  verhaal:	  de	  bijbel	  en	  Jezus	  
als	  inspiratie	  bron	  voor	  een	  goed	  leven.	  Een	  voorbeeld	  tussen	  vele	  
anderen?	  

	  

	  
	  

2) Brian	  McLaren	  gebruikt	  in	  zijn	  boek	  “A	  New	  Kind	  of	  Christianity”	  de	  metafoor	  
van	  de	  “Six	  Line	  Story”:	  De	  Schepping(1),	  de	  Val(2),	  het	  leven	  in	  opstand	  tegen	  
God(3),	  de	  redding	  door	  Jezus	  (4)	  en	  het	  leven	  in	  de	  hemel	  (5)	  of	  het	  oordeel	  naar	  
de	  hel(6).	  

a. Herken	  je	  de	  “Six	  Line	  Story”	  in	  je	  eigen	  geloof?	  Of	  zet	  je	  jezelf	  er	  juist	  
tegen	  af?	  

b. Kun	  je	  vertellen	  waarom	  dit	  model	  veel	  gebruikt	  wordt	  bij	  evangelisatie,	  
in	  preken	  of	  als	  basis	  voor	  een	  kerkelijke	  organisatie?	  

c. Wat	  is	  het	  grote	  voordeel	  van	  de	  “Six	  Line	  Story”?	  
d. Wat	  zijn	  de	  nadelen?	  



3) In	  mijn	  boek	  introduceer	  ik	  een	  nieuwe	  metafoor:	  de	  Baboesjka,	  het	  bekende	  
Russische	  poppetje.	  Om	  precies	  te	  zijn	  een	  Baboesjka	  bestaande	  uit	  4	  poppetjes.	  
De	  vier	  poppetjes	  staan	  elk	  voor	  een	  laag	  in	  het	  Bijbelse	  verhaal.	  

a. Haal	  de	  Baboesjka	  uit	  elkaar	  en	  zet	  hem	  in	  elkaar.	  Benoem	  bij	  elke	  actie	  de	  
laag	  in	  het	  Bijbelse	  verhaal.	  	  

b. Op	  blz.	  12	  staat	  een	  schema.	  Bespreek	  het	  schema	  in	  de	  groep,	  vooral	  de	  x	  
en	  y	  as:	  Macro	  en	  Micro,	  probleem/vraag	  en	  oplossing	  /	  antwoord.	  

c. Probeer	  aan	  elkaar	  uit	  te	  leggen	  waarom	  de	  lagen	  in	  het	  verhaal	  met	  
elkaar	  te	  maken	  hebben.	  Waarom	  komt	  het	  woord	  “schepping”	  in	  de	  hele	  
bijbel	  voor	  en	  niet	  alleen	  op	  blz.	  1.	  En	  waarom	  is	  er	  sprake	  van	  
“ballingschap”	  of	  	  “val”	  in	  de	  hele	  bijbel	  en	  niet	  alleen	  in	  “DE	  zondeval”?	  

	  
4) Waarom	  is	  de	  bijbel	  zowel	  een	  menselijk	  boek	  als	  Gods	  Woord?	  

	  
5) Waar	  zit	  jij	  Gods	  grote	  verhaal?	  Speel	  je	  een	  rol	  in	  zijn	  verhaal?	  

	  
	  



{1}	  	  POP	  één:	  Goede	  schepping,	  gebrokenheid	  &	  machten	  
	  
	  

1) Om	  gelijk	  maar	  met	  een	  lastige	  vraag	  te	  beginnen:	  hoe	  kijk	  je	  tegen	  het	  
scheppingsverhaal	  aan?	  Er	  bestaan	  veel	  verschillende	  meningen	  over;	  zowel	  
theologisch	  als	  vanuit	  het	  (wetenschappelijke)	  debat	  over	  het	  ontstaan	  van	  het	  
leven?	  	  

a. Hoe	  sta	  je	  in	  het	  wetenschappelijke	  debat	  over	  de	  oorsprongsvragen?	  
Heeft	  dit	  invloed	  op	  je	  geloof?	  

b. Hoe	  interpreteer	  je	  de	  scheppingsverhalen?	  	  Heeft	  dit	  te	  maken	  met	  de	  
vorige	  vraag	  over	  het	  wetenschappelijke	  debat?	  

c. Wat	  denk	  je	  dat	  de	  mensen	  in	  de	  tijd	  van	  de	  bijbel	  geloofden	  over	  de	  
oorsprong?	  	  

d. Is	  Bijbels	  geloof	  en	  wetenschappelijke	  verklaring	  van	  de	  oorsprong	  van	  
het	  leven	  met	  elkaar	  te	  verenigen	  volgens	  jou?	  Zo	  ja,	  hoe?	  Ze	  nee,	  waarom	  
niet?	  

	  

	  
	  

2) In	  Baboesjka	  wordt	  er	  vanuit	  gegaan	  dat	  het	  scheppingsverhaal	  een	  symbolisch	  
verhaal	  is.	  Symbolisch	  is	  echter	  niet	  minder,	  maar	  meer	  belangrijk	  dan	  letterlijk.	  
Het	  gat	  niet	  alleen	  over	  het	  feit	  alleen	  dat	  God	  schepper	  is	  (wat	  op	  zich	  al	  
geweldig	  is)	  maar	  ook	  dat	  het	  verhaal	  veel	  diepere	  lagen	  van	  betekenis	  heeft.	  

a. Welke	  verborgen	  boodschappen	  kom	  je	  tegen	  in	  het	  eerste	  
scheppingsverhaal?	  (Denk	  bijv.	  aan	  het	  scheiden	  van	  licht	  en	  duister,	  of	  
het	  scheppen	  van	  de	  hemellichamen.)	  



b. Waarom	  is	  het	  verhaal	  van	  de	  schepping	  van	  de	  mens,	  als	  beeld	  of	  icoon	  
van	  God,	  zo’n	  omkeringsverhaal?	  

c. Op	  welke	  plekken	  in	  de	  bijbel	  kom	  je	  nog	  meer	  “scheppingsverhalen”	  of	  
“scheppingstaal”	  tegen?	  Waarom	  is	  dit	  gegeven	  –	  doorgaande	  schepping	  –	  
zo	  belangrijk?	  

d. En	  hoe	  zit	  dat	  met	  de	  woorden:	  “Het	  is	  volbracht”?	  
	  

3) Het	  Oude	  Testament	  is	  een	  heel	  specifiek,	  Joods	  boek.	  Toch	  zit	  er	  in	  zovel	  het	  
verhaal	  van	  de	  schepping,	  als	  het	  verhaal	  van	  het	  drama	  in	  de	  tuin	  (AKA	  de	  
“zondeval”)	  veel	  universele	  en	  herkenbare	  onderdelen	  voor	  alle	  mensen,	  overal.	  

a. Vertel	  aan	  elkaar	  eens	  enkele	  ervaringen	  waaruit	  je	  ontzag	  kreeg	  voor	  de	  
Schepping	  of	  de	  Kunstenaar.	  Was	  natuur,	  cultuur,	  een	  film	  of	  muziekstuk,	  
liefde	  of	  verliefdheid?	  

b. Zou	  een	  Bijbelverhaal	  kunnen	  ontstaan	  uit	  dit	  soort	  ervaringen?	  Anders	  
gezegd:	  zou	  “openbaring”	  ook	  kunnen	  ontstaan	  uit	  “ervaring”?	  

c. Welke	  ervaringen	  heb	  je	  met	  verlies,	  zonde,	  gebrokenheid	  of	  het	  duister	  
van	  machten	  dat	  je	  wel	  tot	  de	  conclusie	  moet	  komen:	  de	  wereld	  is	  
“gevallen”?	  

d. Is	  de	  goede	  schepping	  vooral	  goed?	  Is	  ze	  vooral	  kwaad/gevallen?	  Of	  ligt	  
dit	  gecompliceerd	  voor	  je?	  

	  
4) Het	  verhaal	  van	  het	  drama	  in	  de	  tuin	  gaat	  verder	  met	  meerder	  drama-‐verhalen.	  

a. Zie	  je	  de	  rode	  lijn	  uit	  Genesis	  1-‐10?	  Wat	  hebben	  Adam	  en	  Eva,	  Kaïn	  en	  
Abel,	  Noach	  en	  de	  Toren	  van	  Babel	  met	  elkaar	  te	  maken?	  

b. Zie	  je	  in	  de	  bijbel	  nog	  meer	  Adam	  en	  Eva	  –	  drama’s.	  Noem	  er	  enkele.	  
	  

5) Waar	  sta	  jij	  in	  het	  Bijbelse	  verhaal	  van	  Schepping	  en	  drama?	  Hoe	  kleurt	  dit	  jouw	  
leven?	  

	  



{2}	  	  POP	  twee:	  Gods	  alternatief:	  het	  uitverkoren	  volk.	  
	  
	  

1) De	  vraag	  naar	  “het	  waarom	  van	  het	  lijden”	  of	  “het	  waarom	  van	  het	  kwaad”	  is	  een	  
universele	  vraag,	  maar	  tevens	  een	  heel	  persoonlijke.	  

a. Deel	  met	  elkaar	  iets	  over	  de	  meer	  “universele”	  vraag	  naar	  de	  oorsprong	  
van	  het	  kwaad.	  Heb	  je	  jezelf	  daar	  wel	  eens	  mee	  bezig	  gehouden?	  Deel	  je	  
vragen	  en/of	  inzichten.	  

b. De	  vraag	  naar	  de	  oorsprong	  van	  het	  lijden	  kan	  ook	  heel	  persoonlijk	  zijn.	  
Misschien	  heb	  je	  een	  geliefde	  verloren	  of	  heb	  je	  grote	  zorgen	  over	  ziekte	  of	  
tegenslag.	  Helpen	  de	  algemene,	  rationele	  antwoorden	  op	  vraag	  a.	  je	  bij	  je	  
persoonlijke	  lijden?	  Waarom	  wel/niet?	  

	  

	  
	  

2) In	  Baboesjka	  wordt	  gesteld	  dat	  er	  in	  het	  Bijbelse	  verhaal	  nauwelijks	  antwoorden	  
zijn	  te	  vinden	  op	  de	  vraag	  naar	  de	  oorsprong	  van	  het	  kwaad.	  Het	  verhaal	  gaat	  
vooral	  over	  Gods	  antwoord,	  zijn	  alternatief	  op	  het	  kwaad.	  	  

a. “Jezus	  is	  niet	  het	  antwoord”.	  Misschien	  wel	  de	  meest	  forse	  uitspraak	  uit	  dit	  
boekje.	  Het	  antwoord	  op	  het	  kwaad	  in	  de	  wereld	  is	  de	  verkiezing	  van	  een	  
volk	  om	  ‘instrument’	  te	  zijn	  in	  Gods	  handen!	  Welke	  nieuwe	  inzichten	  geeft	  
dit	  je?	  Wat	  moet	  je	  loslaten?	  

b. Later	  in	  Baboesjka	  wordt	  dit	  principe	  opnieuw	  belangrijk:	  Ook	  wij	  zijn	  
(opnieuw)	  instrumenten	  in	  Gods	  hand.	  Instrumenten	  om	  Gods	  licht	  te	  
laten	  schijnen	  in	  de	  wereld	  om	  ons	  heen.	  Heb	  jij	  praktische	  voorbeelden?	  

	  
3) Abraham	  is	  het	  voorbeeld	  van	  geloof.	  “Geloof”	  wil	  zeggen:	  “het	  hebben	  van	  

vertrouwen”,	  niet	  het	  “aanhangen	  van	  een	  aantal	  ware	  uitspraken”.	  Abraham	  



mocht	  twijfelen	  en	  worstelen.	  Hoe	  zit	  dat	  met	  jou?	  Wat	  is	  “geloof”	  voor	  jou?	  Hoe	  
leer	  je	  “geloven”?	  

	  
4) De	  wet,	  welke	  het	  volk	  Israel	  ontvangt	  is	  niet	  bedoeld	  als	  moraliserend,	  noch	  als	  

systeem	  van	  werkgerechtigheid.	  Het	  is	  bedoeld	  om	  Israel	  te	  maken	  waartoe	  ze	  
geroepen	  is:	  een	  licht	  te	  zijn	  voor	  de	  volken.	  

a. Ken	  je	  voorbeelden	  van	  “moraliserende”	  toepassingen	  van	  de	  wet.	  
b. Ken	  je	  voorbeelden	  van	  “werkgerechtigheid”,	  het	  verdienen	  van	  Gods	  

gunst	  door	  het	  houden	  van	  geboden?	  
c. Ken	  je	  voorbeelden	  van	  het	  houden	  van	  Gods	  geboden	  als	  reclame	  voor	  

Gods	  liefde.	  Wanneer	  werken	  geboden	  als	  een	  “licht”?	  
	  
	  



{3}	  	  POP	  drie:	  Volk	  in	  ballingschap	  en	  verlangen	  naar	  Gods	  rijk.	  	  
	  
In	  dit	  hoofdstuk	  worden	  er	  vijf	  redenen	  genoemd	  van	  de	  ballingschap.	  De	  ballingschap	  is	  
volgens	  mij	  het	  grote	  thema	  in	  het	  hele	  Bijbelse	  verhaal:	  de	  crisis	  welke	  zal	  leiden	  tot	  
een	  climax.	  	  
	  

1) De	  eerste	  reden	  voor	  de	  ballingschap	  is	  de	  ontrouw	  van	  de	  koning,	  met	  als	  
voorbeeld	  Salomo.	  	  

a. Waarom	  is	  het	  zo’n	  probleem	  als	  de	  leider	  van	  het	  volk	  ontrouw	  wordt?	  
Waarin	  zit	  het	  probleem	  precies	  als	  je	  deze	  daden	  vergelijkt	  met	  de	  
roeping	  van	  Gods	  volk	  als	  antwoord	  op	  het	  kwaad?	  

b. Zijn	  er	  vandaag	  opnieuw	  voorbeelden	  te	  noemen	  waarbij	  de	  macht	  van	  
gelovigen	  en/of	  ontrouw	  aan	  de	  roeping	  en	  probleem	  vormt?	  

	  
2) De	  tweede	  reden	  voor	  de	  ballingschap	  is	  de	  macht	  van	  de	  volken	  om	  Israel	  heen.	  

Ze	  zijn	  militair	  en	  economisch	  te	  sterk.	  Achtereenvolgens	  worden	  Egypte,	  
Assyrië,	  Babylonië,	  Perzië,	  Griekenland	  en	  Rome	  genoemd.	  	  

a. De	  strategie	  van	  macht	  is	  iets	  universeels.	  Deel	  met	  elkaar	  de	  strategieën	  
van	  deze	  volken.	  Welke	  kom	  je	  vandaag	  nog	  steeds	  tegen?	  

b. Waarom	  is	  een	  allergische	  reactie	  op	  het	  kwaad	  soms	  erger	  dan	  het	  kwaad	  
zelf?	  Israel	  trekt	  zich	  steeds	  meer	  terug	  in	  nationalisme	  en	  religieus	  
fanatisme.	  Waarom	  is	  dit	  zo’n	  probleem	  voor	  de	  oorspronkelijke	  roeping?	  

c. Is	  het	  probleem	  van	  isolatie	  en	  fanatisme	  vandaag	  ook	  een	  probleem	  in	  
het	  christendom?	  Hoe	  sta	  je	  hier	  zelf	  in?	  	  

	  
3) De	  zonden	  van	  het	  volk	  zijn	  een	  derde	  reden	  voor	  de	  ballingschap.	  Zou	  je	  enkele	  

zonden	  van	  het	  volk	  kunnen	  verzinnen	  /	  benoemen?	  Waarom	  waren	  deze	  
zonden	  een	  probleem	  voor	  de	  oorspronkelijke	  roeping?	  

	  
4) Maar	  wat	  nu	  als	  er	  helemaal	  geen	  punt	  is?	  Wat	  nu	  als	  God	  er	  zelf	  naast	  zit	  met	  

“zijn	  ballingschap”?	  Er	  worden	  immers	  ook	  goede	  mensen	  gestraft!	  
a. Ken	  je	  zelf	  voorbeelden	  van	  “zinloos	  lijden”?	  Of	  een	  geval	  waarbij	  het	  

kwaad	  goede	  mensen	  treft?	  (In	  de	  bijbel	  is	  er	  geen	  sprake	  van	  een	  totaal	  
verdorven	  toestand	  van	  De	  Mensheid.	  Er	  is	  wel	  degelijk	  sprake	  van	  goede	  
mensen	  en	  het	  aanklagen	  van	  God!)	  

b. Heb	  je	  zelf	  vragen	  of	  zelfs	  een	  aanklacht	  tegen	  God?	  Kunnen	  we	  God	  ter	  
verantwoording	  roepen?	  

	  



	  
	  

5) De	  laatste	  reden	  voor	  de	  ballingschap	  gaat	  niet	  over	  de	  oorsprong,	  maar	  kijkt	  
vooruit	  naar	  de	  nieuwe	  tijd	  na	  de	  ballingsschap:	  de	  komst	  van	  Gods	  rijk.	  

a. Waarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  het	  niet	  gaat	  om	  de	  moderne	  staat	  Israel	  
vanaf	  1948	  maar	  om	  het	  Bijbelse	  volk	  Israel?	  Waarom	  is	  het	  gevaarlijk	  om	  
de	  toekomst	  van	  gelovigen	  te	  plaatsen	  in	  de	  hemel	  en	  niet	  op	  aarde?	  

b. Probeer	  je	  te	  verplaatsen	  in	  de	  gedachten	  van	  een	  jonge	  joodse	  man	  van	  
30	  jaar	  ten	  tijde	  van	  het	  Romeinse	  Rijk.	  Wat	  zou	  deze	  persoon	  kunnen	  
geloven	  over	  God,	  roeping,	  ballingschap	  en	  koninkrijk?	  Ofwel:	  wat	  is	  het	  
perspectief	  van	  Jezus	  in	  zijn	  eigen	  tijd?	  Hoe	  heeft	  hij	  zijn	  eigen	  wereld,	  zijn	  
eigen	  volk	  en	  zijn	  eigen	  God	  gezien?	  

	  



{4}	  	  POP	  vier:	  	  Climax:	  de	  komst	  van	  de	  Messias.	  
	  

1) Heb	  je	  ooit	  wel	  eens	  hoofdstuk	  1	  van	  Matteus	  gelezen	  door	  de	  bril	  van	  gematria?	  
Wat	  wil	  de	  auteur	  van	  dit	  hoofdstuk	  zeggen	  over	  het	  moment	  van	  de	  komst	  van	  
Messias?	  Wat	  is	  de	  verhouding	  van	  Jezus	  tot	  David?	  

	  
2) In	  dit	  hoofdstuk	  gaat	  het	  vooral	  om	  ‘identificatie’.	  Jezus	  identificeert	  zich	  met	  

verschillende	  belangrijke	  personen	  en	  groepen	  om	  zo	  de	  taak,	  de	  functie	  of	  de	  
roeping	  van	  die	  persoon	  of	  groep	  op	  zich	  te	  nemen.	  Waarom	  moet	  Jezus	  worden	  
geïdentificeerd	  met:	  

a. David?	  
b. De	  Zoon	  van	  God?	  
c. Israel?	  

	  

	  
	  

3) Jezus	  kernboodschap	  is:	  Het	  Koninkrijk	  van	  God	  is	  nabij	  (en	  de	  ballingschap	  is	  
voorbij),	  bekeer	  je	  en	  geloof	  in	  mij	  (volg	  mij).	  

a. Waaraan	  merk	  je	  in	  Jezus	  bediening	  dat	  “de	  ballingschap	  voorbij”	  is	  en	  het	  
“koninkrijk	  is	  gekomen”.	  Waaraan	  merk	  je	  dit	  concrete	  einde	  van	  de	  
ballingschap	  of	  thuiskomst?	  Waaraan	  merk	  je	  de	  komst	  van	  Gods	  rijk	  of	  
regering	  van	  God?	  

b. De	  komst	  van	  Gods	  rijk	  was	  nabij	  in	  Jezus	  dagen	  en	  het	  aanbreken	  ervan	  
ligt	  dus	  al	  ver	  in	  ons	  verleden!	  Waarom	  is	  dit	  zo	  belangrijk	  voor	  ons	  geloof	  
vandaag?	  Waar	  zijn	  wij	  op	  dit	  moment	  in	  Gods	  agenda?	  

c. Bekering	  was	  nodig	  in	  Jezus	  dagen?	  Welke	  alternatieven	  waren	  er	  voor	  
Jezus	  agenda?	  Wat	  was	  Jezus	  agenda	  eigenlijk?	  	  



d. Jezus	  zegt:	  “Geloof	  in	  mij”	  wat	  letterlijk	  betekent:	  Geloof	  mijn	  agenda!	  Hoe	  
kunnen	  we	  vandaag	  Jezus	  agenda	  kennen,	  vertrouwen	  en	  volgen?	  
Waarom	  is	  er	  “geen	  andere	  weg”?	  

	  
4) Toch	  kiest	  uiteindelijk	  iedereen	  tegen	  Jezus	  en	  zijn	  agenda.	  Misschien	  uit	  angst,	  

maar	  soms	  ook	  uit	  teleurstelling	  of	  pure	  opstand.	  Waarom	  is	  Jezus	  agenda	  zo	  
counter-‐intuitive?	  En	  wat	  is	  Jezus’	  ultieme	  reactie	  op	  het	  ogenschijnlijke	  
mislukken	  van	  zijn	  missie,	  het	  roepen	  van	  volgelingen?	  

	  



{5}	  	  POP	  drie:	  Vernietiging:	  wie	  is	  de	  Heer?	  
	  
Het	  beeld	  van	  de	  Baboesjka	  is	  niet	  voor	  niets	  gekozen.	  Wij	  aangekomen	  in	  het	  centrum,	  
de	  climax	  van	  het	  verhaal!	  In	  het	  vorige	  hoofdstuk	  lijkt	  Jezus’	  eigen	  missie	  op	  een	  
mislukking	  uit	  te	  lopen:	  Hij	  roept	  volgelingen	  op	  om	  zich	  te	  bekeren	  tot	  zijn	  agenda	  van	  
liefde,	  vergeving	  en	  dienstbaarheid.	  Maar	  uiteindelijk	  wordt	  hij	  door	  iedereen	  verlaten,	  
verraden	  en	  wordt	  hij	  zelf	  gedood.	  	  
	  

1) Jezus	  zelf	  is	  tijdens	  zijn	  leven	  onderhevig	  geweest	  aan	  verschillende	  verleidingen	  
om	  zijn	  eigen	  roeping	  te	  verraden.	  Bespreek	  met	  elkaar	  de	  drie	  ultieme	  
verleidingen	  van	  Jezus	  en	  waarom	  deze	  zo	  “anders”	  zijn	  dan	  Jezus’	  eigen	  roeping?	  

a. De	  eerste	  verzoeking:	  economische	  macht.	  
b. De	  tweede	  verzoeking:	  religieuze	  macht.	  
c. De	  derde	  verzoeking:	  militaire	  macht..	  

	  
2) Jezus	  (en	  Maria)	  worden	  op	  de	  dag	  van	  de	  opstanding	  vergeleken	  met	  het	  eerste	  

mensenpaar	  in	  de	  hof	  van	  Eden.	  Waarom	  is	  deze	  vergelijking	  zo	  belangrijk?	  Op	  
welke	  van	  deze	  twee	  scheppingen	  ligt	  in	  Gods	  agenda	  het	  zwaartepunt?	  Waarom?	  	  

	  
3) Waarom	  is	  de	  dood	  een	  overwinning	  vanuit	  het	  perspectief	  van	  machthebbers?	  

En	  waarom	  een	  overwinning	  vanuit	  Gods	  perspectief?	  
	  

4) Waarom	  is	  het	  volgen	  van	  Jezus	  pas	  echt	  mogelijk	  na	  “de	  dood	  van	  het	  vierde	  
poppetje	  in	  de	  baboesjka”.	  Waarom	  werkt	  Gods	  plan	  niet	  bij	  het	  1e	  t/m	  3e	  
poppetje?	  Wat	  is	  er	  nu	  anders?	  Waarom	  is	  Jezus	  sterven	  en	  opstanding	  de	  
noodzakelijke	  climax	  in	  Gods	  verhaal?	  

	  

	  
	  



5) Wat	  is	  er	  anders	  nu	  we	  –vanaf	  het	  5e	  poppetje-‐	  het	  “4e	  poppetje	  in	  ons	  hebben	  
zitten”?	  

	  
6) Hoe	  ervaar	  je	  je	  eigen	  geloof	  nu	  je	  weet	  dat	  je	  in	  het	  verhaal	  na	  de	  climax	  leeft	  en	  

het	  4e	  poppetje	  “in	  je	  zit”?	  
	  
	  



{6}	  	  POP	  twee:	  Gods	  vernieuwde	  volk.	  
	  

1) Jezus	  lijkt	  zich	  tijdens	  zijn	  leven	  zelf	  te	  bekeren.	  Eerst	  geeft	  hij	  niets	  om	  de	  andere	  
volken,	  maar	  na	  de	  ervaring	  met	  de	  “kanaanitische”	  vrouw	  kijkt	  hij	  daar	  anders	  
tegen	  aan?	  Waarom	  is	  de	  eerste	  positie	  van	  Jezus	  zo	  eenvoudig	  te	  verklaren?	  	  

	  
2) Jezus	  gaat	  zich	  toch	  niet	  bezig	  houden	  met	  een	  grote	  missie	  onder	  “de	  heidenen”	  

ook	  al	  was	  zijn	  populariteit	  op	  een	  gegeven	  moment	  groot.	  Hij	  gaat	  zich	  
daarentegen	  intensief	  bezig	  met	  de	  4	  symbolen	  van	  het	  Jodendom	  zelf.	  Bespreek	  
met	  elkaar	  deze	  symbolen	  en	  de	  manier	  waarop	  Jezus	  deze	  verandert.	  (Let	  op:	  ik	  
ben	  verre	  van	  volledig!	  	  Misschien	  ken	  je	  zelf	  verhalen	  waaruit	  blijkt	  hoe	  Jezus	  de	  
4	  symbolen	  verandert.):	  

a. Sabbat.	  
b. Voedsel.	  
c. Volk.	  
d. Tempel.	  

	  
3) Waarom	  is	  de	  bekering	  van	  Paulus	  zo’n	  enorme	  revolutie?	  Wat	  was	  zijn	  agenda	  

voor	  het	  volk	  Israel	  voor	  en	  na	  zijn	  bekering?	  
	  

	  
	  

4) De	  ‘heidenen’	  ofwel	  niet-‐joodse	  mensen,	  bekeren	  zich	  tot	  Jezus.	  Er	  gebeuren	  twee	  
bijzondere	  dingen:	  Ze	  noemen	  Jezus	  “hun	  Heer”	  en	  ze	  “ontvangen	  dezelfde	  Geest	  
als	  de	  joodse	  volgeling	  van	  Jezus”.	  Waarom	  zijn	  deze	  twee	  zaken	  zo	  opvallend	  ten	  
opzichte	  van	  hun	  eigen	  Romeinse	  medeburgers	  en	  ten	  opzichte	  van	  hun	  Joodse	  
mede-‐gelovigen?	  

	  
5) Waarom	  is	  de	  nieuwe	  mensheid,	  bestaande	  uit	  alle(!)	  volken	  zo’n	  enorme	  

vooruitgang	  ten	  opzichte	  van	  de	  situatie	  van	  een	  etnisch	  Israel	  als	  uitverkoren	  
volk?	  

	  



6) Wat	  betekent	  dit	  voor	  ons	  vandaag?	  Hoe	  gaan	  we	  om	  met	  mensen	  in	  een	  andere	  
cultuur,	  met	  een	  andere	  politieke	  voorkeur,	  seksuele	  geaardheid,	  een	  ander	  ras,	  
sekse,	  leeftijd,	  IQ,	  opleiding?	  Wat	  is	  het	  om	  1	  Heer	  te	  dienen	  en	  1	  nieuwe	  geest	  te	  
hebben?	  

	  
	  



{7}	  	  POP	  één:	  Nieuwe	  schepping	  in	  crisistijd	  
	  

	  
	  

1) De	  toekomst	  is	  net	  zo’n	  groot	  mysterie	  als	  het	  begin	  van	  alles.	  We	  moeten	  de	  
scheppingsverhalen	  niet	  letterlijk	  nemen,	  maar	  de	  toekomstvisioenen	  evenmin.	  
Hoe	  ga	  jij	  om	  met	  deze	  onzekerheid?	  Hoe	  kun	  je	  vertrouwen	  houden?	  

	  
2) Er	  zijn	  drie	  manieren	  om	  iets	  zinnigs	  te	  zeggen	  over	  de	  toekomst:	  

a. God	  is	  de	  schepper	  en	  schept	  nieuwe	  mogelijkheden,	  ook	  in	  de	  toekomst.	  
Wat	  zegt	  je	  dit?	  

b. Na	  Jezus	  opstanding	  is	  er	  “nieuwe	  schepping”	  en	  leven	  we	  reeds	  in	  Gods	  
rijk.	  Wat	  betekent	  dit	  voor	  jouw	  leven?	  

c. Er	  is	  hoop	  op	  het	  rechtzetten	  van	  alles.	  Waar	  hoop	  jij	  nog	  op?	  Wat	  is	  het	  
effect	  van	  “hoop”?	  

	  
3) Op	  blz.	  98-‐99	  wordt	  duidelijk	  gemaakt	  dat	  Jezus	  oordeel	  en	  herstel	  afkondigt	  

over	  het	  Israel	  van	  zijn	  eigen	  dagen.	  Er	  is	  sprake	  van	  voltooid	  verleden	  tijd.	  Het	  
oordeel	  waar	  Jezus	  het	  over	  had	  ligt	  achter	  ons	  en	  de	  nieuwe	  schepping	  is	  
begonnen.	  In	  Dit	  verhaal	  bevinden	  we	  aan	  de	  achterkant	  van	  dit	  gebeuren.	  	  

a. Is	  dit	  nieuwe	  of	  vervreemdende	  informatie	  voor	  je?	  Of	  juist	  herkenbaar?	  
b. Wat	  zegt	  dit	  over	  onze	  positie	  tov.	  God?	  Is	  het	  bevrijdend?	  

	  
4) Wat	  is	  dan	  nu	  onze	  missie?	  

a. Waarom	  is	  het	  niet	  onze	  missie	  om	  “zielen	  te	  winnen”?	  
b. Hoe	  kun	  je	  laten	  zien	  wat	  het	  is	  om	  “echt	  mens	  te	  zijn”?	  Waarom	  is	  dit	  op	  

zich	  al	  genoeg?	  En	  waarom	  zouden	  mensen	  hiertoe	  aangetrokken	  kunnen	  
worden?	  

c. Wat	  betekent	  het	  voor	  jou	  om	  te	  tonen	  wie	  de	  “Heer	  van	  de	  wereld”	  is	  in	  
onze	  (crisis)tijd?	  

	  
	  



	  
Bedankt	  voor	  het	  meedoen	  aan	  deze	  cursus!	  Hoe	  nu	  verder?	  
	  
Na	  Baboesjka	  kun	  je	  verder	  met	  mijn	  boek	  “Heerlijk	  Eenvoudig”.	  Gratis	  ebook	  op	  >	  
www.heerlijkeenvoudig.nl	  
	  
Of	  speel	  mee	  via	  het	  nieuwe	  social	  network:	  YourStory,	  the	  Game	  >	  
www.ystg.org	  	  
	  
	  


