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Jaarthema Kerkelijk Centrum 2021-2022 
 
Zoals Jezus – leven met Jezus en worden als Jezus. 
 
 
In mijn jeugd hoorde ik wel eens het lied ‘Ik wens te zijn als Jezus’, een lied uit de bundel van 
Johannes de Heer. Het was niet echt een lied dat me aansprak. ‘Wie kan er nou als Jezus zijn? 
Zoals Hij is toch niemand?’ 
Zoals Jezus – je kunt dat zien als een onbereikbaar ideaal. ‘Zoiets is voor mij niet weggelegd.’ 
Zo’n opmerking is begrijpelijk. Als het iets is wat wij zelf tot stand moeten zien te brengen, 
wordt het een zware last die op je drukt. 
Maar als je het leest als het diepste verlangen van God, dan krijgen de woorden een andere 
lading. Hij wil het. En Hij werkt er aan. Zijn verlangen is het dat wij het evenbeeld worden van 
zijn Zoon; dat wij zijn beeld gaan dragen. 
 
beelddrager 
In het christelijk geloof gaat het om Christus en de relatie met Hem. Hij is door de Vader in de 
wereld gezonden, om verzoening en herstel te brengen. Als christenen zijn we naar Hem ver-
noemd. Meer nog: wij zijn naar zijn beeld geschapen. Beelddrager zijn (Gen.1,26) betekent 
ook iemand representeren. Als beelddragers van God hebben wij de opdracht gekregen om in 
Gods schepping iets van Hem te laten zien. Wij zijn geroepen Hem te vertegenwoordigen. In 
Hem vinden we onze oorsprong en we zijn geroepen om met Hem te leven, en op die manier 
zijn beelddrager in deze wereld te zijn. 
 
zonde 
Maar door de zonde is het beeld beschadigd geraakt. Daarmee kunnen wij niet meer voldoen 
aan onze roeping. Dat werkt in alles door: de band met God is verstoord, onderlinge relaties 
zijn beschadigd, en ook faalt het representeren van God. 
Pogingen om tot herstel te komen met één persoon (Noach), en vervolgens één volk (Israël) 
lopen ook op teleurstelling uit. Dan komt God in Christus zelf naar zijn schepping. Ook Hij 
wordt beeld van God genoemd (Kol.1,15; 2 Kor.4,4). Alles bestaat door Hem, vindt zijn oor-
sprong in Hem, en is bedoeld om door Hem vervuld te worden. Hij is ook het Hoofd van de 
kerk, dat ook zijn lichaam genoemd wordt. In dat lichaam wil Hij het nieuwe leven zichtbaar 
laten worden. Zo wordt de kerk voorbode van Gods Koninkrijk (Ef.3,10). 
 
herstel 
Het gaat in het werk van God niet alleen om verzoening (van schuld), maar ook om herstel 
(van wat gebroken is). Beide realiseert God in Christus. Door Hem herstelt God het beelddra-
gerschap, zij het in voorlopigheid. Naar Christus’ beeld wil God ons vernieuwen (Rom.8,29; 2 
Kor.3,18), zodat wij in Hem tot volle wasdom komen (Ef.4,13). Christus is degene die de ver-
binding is tussen de Vader en ons, Hij is de weg naar de Vader (Joh.14,6). Daarom kan Paulus 
zeggen: U bent van Christus, en Christus is van God (1 Kor.3,23). 
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in Christus 
Nu Christus het volmaakte beeld van God is, is het Gods verlangen om ons te herstellen naar 
zijn beeld. Daarvoor woont en werkt Hij met zijn Geest in ons. De Geest brengt die relatie met 
Christus tot stand. Om die reden spreekt de Bijbel vaak over de Geest van Christus. Het werk 
van de Geest is erop gericht dat wij ‘in Christus’ zullen zijn. Als Paulus schrijft over die verbon-
denheid met Christus (iets wat hij in zijn brieven heel vaak benadrukt), benoemt hij dat vaak 
met ‘wie in Christus is’. Je kunt dat samenvatten met het woord ‘participatie’: deel hebben 
aan zijn dood en opstanding. 
 
navolging 
Geloven is dus verbonden zijn met Christus. Bij levend geloof gaat het dus allereerst over na-
volging, de weg van Christus gaan. Geloof is niet het erop nahouden van overtuigingen, maar 
het volgen van een persoon: Jezus Christus. ‘Volg Mij’, zegt Hij, ook tegen ons. Het beeld van 
de kerk is vaak dat het daar gaat over van alles wat niet mag. Om die reden zijn er ook wel 
mensen afgehaakt. Maar de essentie van de kerk, het lichaam van Christus, zijn dus niet de 
regeltjes, die je naleeft, of geboden die je opvolgt. Het gaat om Jezus die je navolgt, en dat 
door de weg die je gaat (en die Hij met jou gaat), zodat er iets van Hem zichtbaar wordt. 
 
leesbare brieven 
Juist in onze tijd is dat van essentieel belang. Steeds meer mensen hebben maar beperkt beeld 
van wat het christendom inhoudt. Maar christenen komen ze wel tegen. Zijn zij leesbare brie-
ven van Christus (2 Kor.3,3)? De vraag hoe we als christenen leven wordt daarmee steeds 
relevanter. Daarom willen we komend seizoen hier met elkaar over nadenken: op welke ma-
nier krijgt dat gestalte in ons? Hoe wordt Christus zichtbaar in de kerk en in de gelovigen? Hoe 
zijn wij met Jezus, en hoe worden wij als Jezus? 
 
zoals Jezus 
Wanneer je erop gaat letten, valt het op dat er nogal wat teksten in de Bijbel zien die juist 
deze verbinding benadrukken. En vanuit die verbinding ook de oproep doen om te zijn zoals 
Jezus (of God), zie de bijlage. Het is belangrijk om deze teksten niet te lezen als een onbereik-
baar ideaal, waar je alleen maar moedeloos van wordt, maar als het verlangen van God, dat 
Hij uitwerkt door zijn Geest. 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Ds. Roelof de Wit  



 
 

3 
 

 

Invulling jaarthema 
 
Het jaarthema krijgt invulling in themadiensten (A en B) in combinatie met kringen. (septem-
ber tot Pasen). Daarbij maken we o.a. gebruik van het boek van Marien Kollenstaart, Zoals 
Jezus - Een leven lang leren lijken op Hem (Uitgeverij Vuurbaak, 2021). 
 
Aansluitend opnieuw een Gemeenteproject (C), 7 weken na Pasen, waarbij het mooi zou zijn 
om opnieuw nieuwe indelingen van kringen te maken; dit kan aan de hand van de bijbelstu-
dies, horend bij het boek Zoals Jezus:  
https://www.vuurbaak.nl/wp-content/uploads/2021/01/7-bijbelstudies_Zoals-Jezus.pdf  
 
 
A Bijbelse onderbouwing  
1 Beeld van God: wat betekent het; hoe ziet dat er nu uit? 
2 Gods scheppingsplan en herstelplan: verzoening en herstel; reeds en nog niet. 
3 In Christus zijn: wat is dat, hoe werkt dat? 
4 Geleid door de Geest: de rol van de Geest in vernieuwing. 
 
B Praktische uitwerking 
1 Leven met Jezus en worden als Jezus: dagelijks leven in zijn aanwezigheid. 
2 Omgaan met lijden: ‘zalig ben je wanneer je vervolgd wordt’. 
3 Levende brieven: hoe wordt Christus in ons zichtbaar? 
 
C Verdere verdieping [Gemeente Project na Pasen 2021] 
1 Eén als Jezus (Johannes 17:9-26) 
2 Aanvaard elkaar als Jezus (Romeinen 14:1 – 15:7) 
3 Liefde als Jezus (Johannes 13:34-35) 
4 Dien als Jezus (Johannes 13:1-17) 
5 Vergeef als Jezus (Romeinen 12:17-20) 
6 Gul als Jezus (2 Korintiërs 8 – 9) 
7 Veelkleurig als Jezus (Kolossenzen 3:5-11) 
 
  

https://www.vuurbaak.nl/wp-content/uploads/2021/01/7-bijbelstudies_Zoals-Jezus.pdf
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Bijlage: Bijbelteksten waarin gesproken wordt over ‘(zo)als Jezus (of God)’ (HSV) 
 
NB: In de vertaling komt de verbinding niet altijd heel duidelijk naar voren; in de oorspronke-
lijke taal (Grieks) is dat wel het geval. 
 
Mattheüs  
5:48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. 
6:12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 
10:25 Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar 
wordt zoals zijn heer.  
18:33 Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook mede-
lijden met u had? 
20:27-28 En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de Zoon des 
mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot 
een losprijs voor velen. 
 
Lukas 
6:36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. 
6:40 Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn 
meester zijn. 
22:26-27 Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste 
worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker: hij die aanligt of 
hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient. 
22:29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft. 
 
Johannes 
6:57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij 
eet, leven door Mij. 
13:15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. 
13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet 
u ook elkaar liefhebben. 
15:12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. 
17:11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. 
Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals 
Wij. 
17:14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de 
wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 
17:16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 
17:18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 
17:21-22 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen 
geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één 
zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 
20:21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend 
Ik ook u. 
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Romeinen  
6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de 
doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden 
wandelen. 
15:2-3 Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Chris-
tus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U sma-
den, is op Mij gevallen. 
15:7 Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. 
2 Korinthiërs 
13:4 Want hoewel Hij gekruisigd is door zwakheid, leeft Hij toch door de kracht van God. Ook 
wij zijn immers zwak in Hem, maar zullen ten opzichte van u leven met Hem, door de kracht 
van God. 
 
Efeziërs 
4:24 En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, 
in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
4:32 Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook 
God in Christus u vergeven heeft. 
5:2 En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft 
overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. 
5:23 Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij 
is de Behouder van het lichaam. 
5:25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en 
Zich voor haar heeft overgegeven. 
 
Filippenzen 
2:5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. 
 
Kolossenzen 
3:13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht 
heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 
 
1 Petrus  
1:15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levens-
wandel. 
2:21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons 
zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen. 
3:18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor 
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. 
4:1 Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met 
dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de 
zonde. 
 
1 Johannes 
1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
2:6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 
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3:3 En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. 
3:7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, 
zoals Hij rechtvaardig is. 
3:16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij 
moeten voor de broeders het leven geven. 
4:11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben 
op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 
 
Openbaring  
2:27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker 
verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. 
3:21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, 
en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 
 


