
Bijbelstudies Alpha+ 

 

Als vervolg op de Alphacursus zijn we begonnen met een Bijbelstudiegroep. We begonnen met een 

maaltijd, en lazen met elkaar steeds een heel kort gedeelte uit Marcus, waar we samen dieper op in 

gingen. 

  



Marcus 1:12-13 
 
12Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij 

door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen dienden 

Hem. 

 

Gespreksvragen: 

-Komt het getal 40 vaker voor in de Bijbel volgens jou? Waar bijvoorbeeld? 

-Waar zou de woestijn voor staan? 

-Wat is volgens deze tekst de reden dat Jezus naar de woestijn moest gaan? 

 

Zoek Matteüs 4:1-11 eens op in je Bijbel en lees dat met elkaar. Dat is een uitgebreide versie van dit 

verhaal. 

-Hoe komt dit verhaal op jou over? Wat vind je mooi, wat vind je lastig? 

-Ken je het verhaal van Adam en Eva (Genesis 3)? Kun je dat eens in je eigen woorden vertellen? 

-Wat is er hetzelfde als je dat verhaal vergelijkt met dit verhaal? 

-Zijn er ook verschillen? 

 

De duivel stelt Jezus op de proef. Hij probeert hem te ‘verleiden’. Het zijn helemaal niet zulke erge 

dingen, op het eerste gezicht. Jezus heeft honger. ‘Verander deze stenen dan in broden!’, zegt de 

duivel. Jezus weet dat hem een moeilijke weg te wachten staat. Hij moet zijn leven geven. ‘Dat hoeft 

echt niet, je hoeft alleen maar voor mij te knielen’, zegt de duivel. En hij probeert Jezus uit te dagen 

om wat te ‘experimenteren’ met zijn kracht: ‘Spring eens van het dak van de tempel! Kijken of God je 

laat vangen door engelen.’ 

De duivel probeert om Jezus af te leiden van de weg die voor hem ligt. Dat is een moeilijke weg. Hij 

kan die weg voor zichzelf zoveel makkelijker maken! Maar dat is niet waar Jezus voor kiest. Hij wil 

God gehoorzaam zijn. 

 

-Wat gebruikt Jezus voor argumenten om staande te blijven? 

-Wat gebeurt er helemaal aan het einde van Matteüs? 

 

-Waarom wil de duivel Jezus verleiden, denk je? En waarom wil hij ons verleiden? 

-Wat zijn voorbeelden van ‘verleiding’ voor ons? Voor jouzelf, misschien? 

-Wat kunnen we leren van hoe Jezus daarmee omgaat? 

-Als het ons niet lukt om ‘vol te houden’ (zoals Adam en Eva), is het dan afgelopen voor ons, denk je? 

 

Een mooi citaat: 

“Als wij onze reis beginnen vanuit het geloof dat God een pestkop is, of een boze ouder die helemaal 

klaarstaat om ons uit te schelden, om de deur voor ons dicht te gooien en ons op straat te zetten 

omdat we met een slecht rapport thuiskomen, dan is elke verleiding genoeg om ons bij hem weg te 

halen. Maar als we denken aan de woorden van liefde die Hij tegen Jezus sprak, “jij bent mijn geliefde 

zoon”, en bedenken dat Hij dat ook tegen ons zegt: “Jij bent mijn geliefde kind”, dan mag dat ons 

kracht geven om onze weg te vinden. Dat is waar Jezus zijn kracht uit haalt om stand te houden.” 

Dan durven we ook elke keer weer thuis te komen, ook als we een ‘slecht rapport’ hebben. 

 

Lees thuis voor jezelf eens Efeziërs 6:10-17. Paulus spreekt daar over de ‘geestelijke wapenrusting’. 

-Wat leer je van deze tekst? 



Marcus 1:16-20 
 

Vraag: 

-In wat voor situaties roepen mensen je wel eens bij je naam? 

 

Marcus 1:16-20 
16Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun 

netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van 

jullie vissers van mensen maken.’ 18Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. 19Iets 

verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren 

met het herstellen van de netten, 20en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de 

dagloners achter in de boot en volgden Hem. 

 

Vraag: 

-Welke namen komen er allemaal voor in dit gedeelte? 

-Ken je die namen? Wie zijn het? 

-Wat zijn ze aan het doen als Jezus langsloopt? 

 

-Wat roept bij jou verbazing, verwondering op als je dit verhaal leest? 

-Wat is het wat Jezus zegt tegen de vier vissers, dat ze zomaar hun netten en twee van hen zelfs hun 

vader achterlaten om achter hem aan te gaan? 

-Wat betekent dat? 

-Kan je je er iets bij voorstellen dat ze zomaar alles achterlaten en achter Jezus aangaan? 

 

De versie van Marcus is erg kort. Net als de vorige keer staat een uitgebreidere versie van dit verhaal 

in het evangelie van Lukas 5. Die lezen we eens door. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? 

 
1Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om Hem verdrong 

om naar het woord van God te luisteren, 2zag Hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de 

vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3Hij stapte in een van de boten, die 

van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; Hij ging zitten en gaf de menigte 

onderricht vanuit de boot. 4Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar 

diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht 

hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6En 

toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te 

scheuren. 7Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; 

nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 
8Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want 

ik ben een zondig mens.’ 9Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme 

hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van 

Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je 

mensen vangen.’ 11En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden 

Hem. 

 

-Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? 



Anders dan in het gedeelte van Marcus, roept Jezus de vier vissers niet alleen om achter hem aan te 

gaan. Hij laat ook aan ze zien wie hij is. Ze horen hoe hij de menigte vanuit de boot vertelt over God. 

Én ze krijgen een wonder te zien. 

-Wat is de reactie van Petrus op het wonder, in vers 8? 

-Waarom denk je dat Petrus zo reageert? 

-Heb jij wel eens het gevoel dat God, of andere mensen, niks met je te maken willen hebben? 

-Wat is de reactie van Jezus op wat Petrus zegt? 

-Petrus is een arme visser die niet kan lezen of schrijven. Waarom wil Jezus juist dat Petrus hem 

volgt? 

-Wat zegt het over Jezus, dat hij juist wil dat iemand als Petrus zijn leerling wordt? 

-Wat zegt dat over hoe God kijkt naar ons? 

 

-Ken je meer voorbeelden van mensen uit de Bijbel (of uit de geschiedenis of je eigen leven) die door 

God geroepen worden, terwijl ze op het eerste oog helemaal niet zo geschikt lijken? 

 

 

  



Marcus 1:29-38 

 
Marcus 1:29-38 
29Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, 

samen met Jakobus en Johannes. 30Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met 

Jezus over haar. 31Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de 

koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 
32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar 

Hem toe; 33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 34Hij genas vele 

zieken van allerlei kwalen. Ook dreef Hij veel demonen uit, maar Hij stond ze niet toe om iets te 

zeggen, want ze wisten wie Hij was. 
35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar 

een eenzame plek om daar te bidden. 36Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen Hem 

zoeken 37en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op 

zoek!’ 38Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik 

ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’ 

 

 

Geloof kan heel snel ‘geestelijk’ aanvoelen: alsof het over je eigen, gewone leven heen gaat, daar 

maar weinig mee te maken heeft. 

-Herken je dat? Op wat voor momenten kan je dat gevoel hebben? 

 

Vandaag lezen we dat als Jezus en vier leerlingen uit de synagoge naar het huis van Petrus gaan, de 

schoonmoeder van Simon (Petrus) ziek op bed ligt. 

-Was Petrus getrouwd, denk je? 

-Wat doet dat met je beeld van hem? 

 

Ze spraken met Jezus over de koorts van de schoonmoeder van Petrus. 

-Vragen ze Jezus om haar te genezen? Of vertellen ze gewoon waar ze mee zitten? Wat denk jij? 

-Wanneer deed het jou goed om iets waar je mee zat met God te delen? 

-Wat vind je van deze stelling? God heeft veel grotere dingen om zich druk over te maken. Laat ik hem 

maar niet lastigvallen met kleine dingen. 

 

Jezus gaat naar de schoonmoeder van Petrus toe, pakt haar hand vast en helpt haar overeind. Haar 

koorts is verdwenen. Naast al die grote wonderen die Jezus doet als veel mensen kijken, doet ook de 

zieke schoonmoeder van Petrus er voor hem toe! 

 

Dan gaat het verder: de mensen horen dat Jezus in de buurt is, en dat hij mensen geneest en 

demonen uitdrijft. Ze komen in grote aantallen naar hem toe. 

-Wat drijft deze mensen, denk je? 

-Hoe zou het eruit hebben gezien? Hoe stel jij je het voor? 

-Zou Jezus alleen mensen hebben genezen? Of zou hij ook hebben ‘gepreekt’? Wat zou hij zeggen 

tegen deze mensen, denk jij? 

 

  



Het wordt laat. Maar Jezus staat ook weer vroeg op. Al voor dag en dauw gaat hij naar een stille plek 

om te bidden. 

-Waarom zou Jezus dat doen? Een goede nachtrust is toch ook belangrijk? 

-Als je een drukke dag hebt, kan het er snel bij in schieten om tijd te nemen om contact te hebben 

met God. Hoe komt dat, denk je? 

-Is het een kwestie van ‘moeten’, dat Jezus tijd neemt om te bidden? 

-Wat zou het jou kunnen brengen om af en toe een moment van contact met God te hebben? 

-Op wat voor momenten zou je dat kunnen doen? 

 

De leerlingen gaan op zoek naar Jezus. “Iedereen is naar U op zoek!”, zeggen ze als ze hem vinden. 

Jezus heeft een grote fanclub. Ik som even op hoe hij zou kunnen reageren: 

“Wat mooi! Ik voel me gevleid, ze komen allemaal voor mij. Ik ga meteen naar ze toe.” 

“Deze mensen hebben mij nodig, ik kan ze niet in de steek laten.” 

 

-Wat zegt Jezus in plaats daarvan? 

-Waarom reageert hij zo? 

-Wat drijft Jezus? 

 

  



Marcus 2:1-5 
 

Marcus 2 
1Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat Hij weer thuis was. 2Er 

stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun 

Gods boodschap. 3Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen 

werd. 4Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg 

boven de plaats waar Hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn 

slaapmat naar beneden zakken. 5Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Mijn kind, uw 

zonden zijn u vergeven.’ 

 

-Wat gebeurt er allemaal in dit stuk? Kun je het in je eigen woorden navertellen? 

-Wat een drukte! Hoe zou het eruit gezien hebben? 

-Er wordt een verlamde man bij Jezus gebracht, gedragen door vier andere mannen. Waarom zou hij 

Jezus zo graag willen zien? 

-De vier mannen willen heel graag hun vriend bij Jezus brengen. Wat zouden zij graag willen voor 

hem? 

-Jezus ziet ‘hun’ geloof. Niet alleen dat van de man, maar ook van de vrienden. Hoe kunnen wij 

mensen om ons heen nu ‘bij Jezus’ brengen? 

-Zou wat Jezus zegt: ‘uw zonden zijn u vergeven’, zijn geweest waar de man op gerekend had? 

-Wat zou het met die man doen? 

-Ken je de uitdrukking: NIVEA? Welke betekenis heeft dat in dit verhaal? 

 

-Denk eens voor jezelf na, je hoeft dat niet hardop te zeggen: wat is jouw diepste wens? Waar hoop 

jij echt op? Wat zou voor jouw gevoel het leven echt anders, beter maken? 

 

Wij denken vaak: als ik dat éne zou hebben, dan zou ik echt gelukkig zijn. Dan komt alles voor elkaar. 

Als je dat niet krijgt, kun je best wel eens teleurgesteld zijn. En als je het wél krijgt, kan het best zijn 

dat je er heel snel genoeg van hebt, of méér wil. 

 

-Wat betekent het als Jezus tegen de man zegt: je zonden zijn je vergeven? 

 

Ik kan niet in het hoofd van die man kijken. Maar misschien zat hij wel erg met zichzelf in de knoop. 

En niemand die dat aan de buitenkant aan hem kon zien. In de tijd waarin hij leefde dachten mensen 

vaak dat als je iets overkwam, dat je dat aan jezelf te danken had. Iedereen, inclusief hijzelf, dacht 

dat het wel zou komen doordat hij iets verkeerds gedaan had. 

Misschien is wat Jezus zegt wel nog meer wat deze man nodig heeft, dan de mensen om hem heen 

aan hem konden zien. 

Jezus zegt tegen hem: het is goed tussen jou en God. Want dat is wat vergeving betekent. Vergeving 

is niet alleen: zo, je verkeerde dingen zijn weggestreept. Het is alsof Jezus zegt tegen deze man: God 

heeft je lief. Wat je ook hebt gedaan, wat er ook is gebeurd, wat je ook denkt dat er tussen jou en 

God in staat, het kán niet meer tussen jou en God in staan. God kijkt naar je met liefde. 

Die man dacht misschien: als ik weer kan lopen, komt alles goed. Maar Jezus kijkt dieper. En hij ziet 

dat deze man eerst Gods liefde nodig heeft. Dat hij eerst nodig heeft dat tegen hem gezegd wordt: je 

zonden zijn je vergeven.  

 



-Zou dat voor meer mensen gelden? Dat ze denken dat ze één ding nodig hebben, terwijl ze eigenlijk 

iets anders nodig hebben? 

-Jezus zegt hier ten diepste: nog meer dan lichamelijke genezing heb je Gods liefde nodig. Wat zegt 

dat jou? 

We lezen verder: 

 
6Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7Hoe durft Hij 

dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit! Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 8Jezus wist 

meteen wat ze dachten en dus zei Hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 9Wat is gemakkelijker, tegen een 

verlamde zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op, pak uw mat en loop”? 10Ik zal u laten zien 

dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de 

verlamde: 11‘Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis.’ 12Meteen stond hij op, pakte zijn mat en 

ging weg. Alle mensen zagen het; ze stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit 

gezien,’ zeiden ze. 
13Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar Hem toe, en Hij 

onderwees hen. 

 

Wat geeft Jezus de autoriteit dat hij, namens God, zonden kan vergeven? 

Om die vraag te begrijpen moet je begrijpen dat Joden geloven dat alleen God kan vergeven. 

 

-Wat zegt het over Jezus als hij zegt dat hij namens God zonden kan vergeven? 

-Jezus geneest de verlamde man alsnog. Wat laat hij daarmee zien? 

-Wat zou het met jou doen als je hier zelf bij geweest was? Wat zou je raken? Welke vragen zou je 

hebben? Wat zou je denken over Jezus? 

 

 


