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Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is om de bijzondere Bijbelse rol van de jongeren te ontdekken. We 
zullen kijken naar 1 Johannes, waarin een verdeling wordt gemaakt tussen kinderen, zonen en 
vaders. We zoomen in op de periode van de zonen en dochters, wat ook wel discipelschap 
genoemd wordt. Jeshua de Messias trainde zijn discipelen en stuurde ze erop uit om zijn grote 
daden bekend te maken. Letterlijk wordt er gezegd: jongeren zullen sterk zijn, vol van het Woord 
van JHWH God, de Vader zijn en de boze overwinnen. !!
1a. In 1 Johannes 2:12–14: staat: 

“Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven 
omwille van Zijn Naam. 

Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. 
Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. 
Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. 
Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. 
Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent 

en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.” 
In de meeste Bijbelvertalingen staat er niet “jonge mannen” maar “jongeren” of “jongelingen”. 
Noem de drie dingen die in deze Bijbeltekst over hen worden gezegd. 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. Jongelingen zullen sterk zijn 
2. Het Woord van JHWH God, de Vader blijft in hun 
3. Ze hebben de boze (het kwaad) overwonnen 

 !
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere 
personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het 
andere team probeert te raden.) 
2a. Welk Bijbelverhaal over een jongere wordt hier uitgebeeld, welke jongere 
was dit en wat zegt dit verhaal over deze jongere? 
(antwoord) David was sterk ten opzichte van Goliath. Hij doodde en onthoofde hem. 
(toelichting) Dit verhaal staat in 1 Samuel 17:48–51: 

“En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat 
David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. 

Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en 
raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en 
hij met zijn gezicht ter aarde viel. 

Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen, hij versloeg de Filistijn 
en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. 

Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok 
het uit zijn schede en doodde hem en hij hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen 
zagen dat hun held dood was, vluchtten zij.” 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3a. In Jeremia 1:5–10 staat de volgende profetie over Jeremia’s leven: 
“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de 

baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet 
voor de volken. 

Toen zei ik: 
Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. 

Maar de HEERE zei tegen mij: 
Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u 
gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, 
want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE. 

Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij:  
Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. 
Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, 
om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, 
maar ook om te bouwen en te planten.” 

Wanneer begon deze profetie? 
(antwoord) Al voordat Jeremia gevormd werd in de moederschoot. !!
4a. In 2 Korinthe 12:10 schrijft Paulus: “Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in 
smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. 
Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.” Waarom ben je sterk? 
(antwoord) Omdat je zwak bent. !!
5a t/m 8a. Met deze vraag zijn in totaal 4 punten te verdienen! 

We hebben aan het begin van dit programma in 1 Johannes 2:12–14 gelezen dat 
jongelingen het Woord in zich hebben. Door de hele Bijbel heen zien we allerlei voorbeelden 
van de opbouwende werking van woorden. 

Noem hier binnen een minuut een Bijbels voorbeeld van. Daarna mag het andere team een 
voorbeeld noemen. Doe dit om en om, vier keer. 
(antwoord) Het andere team bepaalt of het gegeven antwoord goed is. !!
9a. Of je nou of sterk of zwak bent, waar je met je woorden de krachtige daden van JHWH 
God, de Vader bekend kunt maken, zo kun je ook de boze overwinnen met de kracht van 
Jeshua de Messias. We kunnen de boze overwinnen; de duivel. Waarom is de duivel boos op 
JHWH God, de Vader? 
(antwoord) Hij werd bestraft omdat hij de hoogste wilde zijn, en hij kreeg die eer niet. !!
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10a. Wat heeft de duivel over de aarde en over ons te zeggen? 
(antwoord) Hij is heerser van de wereld en wil iedereen tot slaaf maken. 
(toelichting) In Johannes 12:31 zegt Jeshua de Messias: “Nu wordt het oordeel over deze wereld 
voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.” En in 2 Petrus 2:19 wordt 
uitgelegd dat je ook nog steeds slaaf kunt zijn van de boze door te zondigen: “Zij beloven hun 
vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, 
van hem is hij ook een slaaf geworden.” !!
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets door verboden woord duidelijk maken, wat betekent: het 
antwoord beschrijven zonder het antwoord zelf te noemen. Het andere team 
probeert dit te raden.) 
11a. Hoe noemt de Bijbel het principe, volgens de volgende beschrijving, waardoor je 
behouden bent? Met andere woorden, wat houdt die “vrijkoping” in? 
(antwoord) Genade. 
(toelichting) Genade betekent onverdiende gunst. In Efeze 2:8–9 staat hierover: “Want uit genade 
bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, 
opdat niemand zou roemen.” !!
12a. Komen de discipelen van Jeshua de Messias sterk of zwak bij je over, en boekten ze 
resultaat? 
(antwoord) In onze ogen zwak, maar mensen bekeerden zich, ze genazen zieken en dreven boze 
geesten uit. 
(toelichting) In Markus 6:12–13 staat bijvoorbeeld: “En toen zij weggegaan waren, predikten zij 
dat men zich moest bekeren. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en 
maakten hen gezond.”
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