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Bijbelleesrooster ‘kerk en wereld’ 
Geen vriend van de wereld – wel vriendelijk voor de wereld 

 

Maandag: De kerk en de wereld 
Lees Romeinen 12:1-2 en 10-21 

Een ingepakt cadeau waar een bal in zit, is anders van vorm dan een cadeau waar een boek 
in zit. Paulus schrijft ook over twee dingen die een andere vorm hebben: de kerk en de 

wereld. Paulus schrijft een brief aan de kerk in Rome. De kerk van Rome heeft het moeilijk. 
Er zijn maar weinig mensen in Rome die de Heere dienen. Paulus leert er meer over. Hij zegt: 
wordt aan deze wereld niet gelijkvormig. Dat betekent: leef niet als de wereld. Het leven van 

kerkmensen is als het goed is anders dan het leven van wereldse mensen. Hun leven heeft 
een andere vorm. De liefde tot God en de naaste die de Heere bij de bekering geeft, zorgt 

ervoor dat een echte christen anders leeft. Dat zie je aan zijn kleren. Dat hoor je aan wat hij 
zegt. Maar vooral: dat merk je aan wat hij doet. Een echte christen kijkt niet naar wat 
anderen doen en luistert niet naar de zonde en de duivel (vers 2). Een echte christen vraagt: 
‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ Hoe weet je wat de wil van God is? Hoe weet je welke 
vorm je leven moet hebben? Dat staat in de Bijbel. De samenvatting is: liefde. Paulus geeft 

voorbeelden hoe je liefde tot God en de naaste kunt laten zien in je leven (vers 10-21). 
Paulus laat zien welke vorm je leven moet hebben. En hij zegt: wees niet alleen lief voor 

elkaar als kerkmensen, maar wees ook lief voor mensen die niet naar de kerk gaan. Laat juist  
aan deze mensen de liefde van God zien! Misschien willen zij dan ook God dienen!  

Bespreken: 

Kinderen van de kerk doen weleens lelijk tegen mensen van de wereld. Waarom is dat erg? Zie ook 
1 Petrus 2:12. Hoe wil de Heere dat kinderen van de kerk doen tegen mensen van de wereld? 
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Dinsdag: Geen vriend van de wereld 
Lees Jakobus 4:1-7 

Je maakt wel eens ruzie. Verdrietig is dat. Hoe komt dat eigenlijk? Jakobus geeft antwoord. 
Het komt uit ons boze hart. Ruzie komt door de zonde (vers 1). Ruzie komt omdat je jezelf 
belangrijker vindt dan de ander (vers 6). Ruzie hoort bij de vorm van de wereld en niet bij de 
vorm van een kerkmens. En daarom noemt Jakobus kerkmensen die ruzie maken: 
overspelers. Een overspeler is een getrouwde man die weggaat bij z’n vrouw en naar een 
andere vrouw gaat. Als kerkmensen ruzie maken, gaan ze weg bij de Heere en naar de vorm 
van de wereld. En als je leeft zoals de wereld, ben je een vriend van de wereld. Jakobus 

waarschuwt zulke mensen. Want wie een vriend van de wereld is, is een vijand van God. 
Ruzie maken hoort niet bij de Heere. Boosheid hoort niet bij God (vers 5). Lelijk doen hoort 
bij de vorm van de wereld en niet bij de vorm van de kerk. Wie zulke dingen doet, hoort niet 
bij de Heere, maar bij de duivel. Je begrijpt wel dat dit niet alleen voor de zonde van ruzie en 
boosheid geldt, maar voor alle zonden. Daarom zegt Jakobus: onderwerp je aan God. Dat 

betekent: leef zoals de Heere wil en dien Hem. En ook: wederstaat de duivel. Dat betekent: 
vecht tegen de zonde en de duivel.  

Bespreken: 

Welke dingen in jouw leven horen bij de vorm van de wereld? Hoe kun je tegen die zonden 
vechten? Jakobus wijst ook op het gebed als wapen in de strijd (vers 2-3). Wat kun je bidden? 
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Woensdag: Geen liefde tot de wereld 
Lees 1 Johannes 2:15-17 

Je leest over de rijkste man van de wereld en je denkt: zo rijk zou ik ook wel willen zijn. Je 
hoort over een beroemde zanger en je denkt: zo beroemd zou ik ook wel willen zijn. Je ziet 
een prachtige prinses en je denkt: zo mooi zou ik ook wel willen zijn. Je komt langs een 
geweldig huis en je denkt: daar zou ik ook wel willen wonen…   
Dit zijn voorbeelden van wat Johannes noemt: ‘de begeerlijkheid van het vlees’, ‘de 
begeerlijkheid van de ogen’ en ‘de grootsheid van het leven’. Begeerlijkheid is: dat wat je 
begeert, wat je wilt hebben. Wat zou jij graag willen hebben? Het zijn vaak dingen van de 
wereld die wij begeren. Wij willen graag mooie en grote dingen uit de wereld hebben. 
Johannes waarschuwt ons: de wereld gaat voorbij en haar begeerli jkheid! Er komt een einde 
aan al deze wereldse dingen. Daarom moet je de dingen van de wereld niet liefhebben. 
Verlangen hebben naar wereldse dingen is zonde. Het hoort niet bij God, maar bij de wereld.  
Als de Heere in je leven komt, is er geen liefde tot de wereld, maar tot God. Dan vind je alles 
van de wereld niet meer begeerlijk, maar alles van de Heere. Dan zie je dat de dingen van de 
Heere veel meer waard zijn dan de dingen van de wereld. Johannes zegt het ook: de dingen 
van de wereld zijn tijdelijk, ze gaan voorbij. Als je sterft, kun je niets ervan meenemen. Maar 
de Heere is eeuwig. Na het sterven, krijgen Gods kinderen nog veel meer van God. Dan 
mogen ze eeuwig bij Hem zijn! 

Bespreken: 
Wat begeer jij? Wat zou je graag willen hebben? Wat kun je tegen jezelf zeggen als dat dingen van 

de wereld zijn? Wat laat de Heere in de Bijbel zien over wat echt begeerlijk is? 
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Donderdag: Wel haat van de wereld 
Lees Johannes 15:16-23 

Je weet misschien wel dat er landen zijn waar mensen die naar de kerk gaan het erg moeilijk 
hebben. Ze worden vervolgd om hun geloof. Ze worden gevangen genomen of gedood. De 
Heere Jezus heeft toen Hij op aarde was gezegd dat dit zou gebeuren. Mensen hebben Hem 
ook gehaat toen Hij op aarde was. Hij deed alleen maar goed: Hij maakte zieke mensen 
beter, Hij deed wonderen, Hij maakte doden levend en noem maar op. En toch hebben ze 
Hem gevangen genomen en gedood. Als dat bij Christus gebeurde, zal dat ook bij christenen 
gebeuren. Zoals het bij de Heere Jezus ging, zo gaat het ook bij Zijn volgelingen. Wereldse 
mensen merken dat kerkmensen niet de vorm van de wereld hebben. Dat zorgt voor haat en 
boosheid. Omdat ze God niet kennen, hoeven ze ook de mensen die God dienen niet.  
Hoe moet je daarmee omgaan? Moet je lelijk terug doen? Nee, toen de Heere Jezus 
gevangen genomen werd, wilde Petrus gaan vechten, maar de Heere Jezus bestrafte hem. 
De Heere Jezus gaf geen grote mond terug toen Hij uitgescholden werd, maar zweeg. De 
Heere Jezus wil dat wij onze vijanden lief hebben. Hij wil dat we goed voor ze zijn. Hij wil dat 
we doen zoals de Heere Jezus deed (1 Petrus 2:20-21).  

Bespreken: 
Heb je weleens iets van haat van de wereld gemerkt? Hoe kwam dat? Hoe moeten we daarmee 

omgaan? Wat kunnen wij doen voor de vervolgde kerk? 

 

  



© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

Vrijdag: Wel vriendelijk voor de wereld 
Lees 1 Petrus 3:8-15 

Deze week heb je nagedacht over: geen vriend van de wereld. Je weet nu dat dit betekent: 
niet leven zoals de wereld, niet in de zonde leven, geen liefde tot wereldse dingen hebben, 
een vijand van de zonde zijn! Het betekent tegelijkertijd: wel vriendelijk zijn voor de mensen 
in de wereld. Je hebt gelezen wat Petrus daarover zegt. Petrus heeft het ook moeten leren. 
Hij was eerst ook geneigd om God en zijn naaste te haten. Hij wilde ook met het zwaard 
slaan toen de Heere Jezus gevangen genomen werd. Maar de Heere Jezus heeft hem geleerd 
om zijn vijanden lief te hebben. De Heere Jezus heeft Hem liefde tot God en de naaste in het 
hart gegeven. En nu wil hij vriendelijk zijn voor alle mensen, zoals de Heere Jezus dat ook 
was. Hij wil goed zijn voor mensen die vervelend tegen hem doen (vers 9). Hij wil goede 
woorden spreken tegen mensen die lelijk tegen hem doen (vers 10). Hij wil vrede maken als 
mensen ruzie zoeken (vers 11).  Hij wil tegen mensen die God niet kennen vertellen dat God 
hem bekeerd heeft en dat hij daarom God liefheeft en naar Zijn geboden wil leven (vers 15). 
Hij wil dat mensen aan zijn leven kunnen zien dat hij de Heere dient. Waarom? Dat vertelt hij 
in vers 1: hij wil dat meer mensen de Heere dienen. Want dat is tot eer van God. Als 
wereldse mensen kerkmensen verkeerde dingen zien doen of verkeerde dingen horen 
zeggen, willen ze niet bij de kerk horen. Dat is tot oneer van God. Maar als mensen van de 
wereld zien dat kerkmensen liefde hebben tot God en hun medemensen willen ze misschien 
weten wat het geheim daarvan is. Dat kan een middel zijn dat zij ook de Bijbel gaan lezen en 
God gaan dienen. Merk je hoe belangrijk het is dat jij vriendelijk bent? 

Bespreken: 
Het leven van kerkmensen is een Bijbel voor mensen die geen Bijbel hebben. Wat betekent dat? 

Wat betekent dat voor hoe jij leeft? Wat lezen mensen aan jouw leven? 

 
 


