
Bijbelstudie Matteüs 8:23-34: Jezus is Heer! 
 

Lees Matteüs 8:23-34 en/of Marcus 4:35-5:20 volgens  

‘de Zweedse methode’ 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!).  

En plaats een ! wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft !. 

Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

 

• Hoe reageer jij op de coronacrisis? Maakt het je bang? 

• Herken je dat plotseling de wind en de golven je kunnen overvallen, terwijl het net 

nog windstil was? Kan je een situatie in je leven benoemen? Hoe reageer(de) jij? 

• Waar zit jouw diepste angst? 

• Welke rol speelt Jezus in jouw angsten? Welke macht geef jij hem? 

• Wat vind je ervan dat Jezus niet bang is, maar rustig slaapt? Wat zegt dit jou? 

• Wat vind je ervan dat de boze geesten wel direct weten wie Jezus is en bang voor hem 

zijn in plaats van andersom? Wat doet dit met jouw vertrouwen op Jezus? 

• Jezus wordt gekroond met een doornenkroon (in het Latijn: corona).  

Stelling: Jezus heeft ook vandaag ons lijden op zijn hoofd. 

• Het is 40-dagen-periode. Tijd van reflectie op jouw omgang met de levende God. 

In dit verhaal ligt het reflectiemoment bij de varkens…  

Wie durft: welke onreine dingen houd jij er op na? Waarvan je weet dat het eigenlijk 

niet goed is… Welk varkentje moet in jouw leven gewassen worden? 

• Wat zou nieuwe reinheid in jouw leven doen met jouw vertrouwen op Jezus? 

• Welk getuigenis gaat er van jou uit in een wereld vol corona?   © Reinier Kramer | 2020 


