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INTRO
Is dat even cool, of niet?

Je doet de deur open
om naar school te gaan, en daar staat’ie – Jezus. Je weet
dat Hij het is, want... nou ja, je weet het gewoon. Je kunt
je niet vergissen. Het is Jezus. En Hij is niet zomaar ergens.
Hij staat bij jou op de stoep, met zijn Kipling-rugzak over
zijn schouder. Klaar om mee naar school te gaan.
Da’s toch cool, of niet soms?
Hij ziet er helemaal niet ouderwets uit. Niet zo raar als
op die plaatjes in een kinderbijbel. Maar het is toch wel
vreemd om Hem voor de deur te zien staan. De vraag is
nu: Is je dag nu gelijk verpest, of ga je samen met Jezus
naar school?
Over een kick gesproken. Moet je je eens voorstellen wat
een opschudding dat zal geven bij de ingang, voordat de
eerste les begint:
“Hé jongens, wat is er aan de hand?… Huh? O, deze gozer?
Hij is cool. Hij heet Jezus… nee eerlijk, ik maak geen geintje… nee, Hij lijkt niet op die gozer uit de Bijbel – Hij is het.
Dit is de echte Je... hé, waarom lopen jullie nou weg?”
Oké, misschien sta je niet te springen om Jezus mee naar
school te nemen. Om eerlijk te zijn, Jezus zou je hele dag
kunnen verpesten, en goed ook. Denk je eens in – Jezus en
jij tijdens de les, op het plein in de pauze, in de kleedkamer,
tijdens de voetbaltraining. Yeah, voetballen is best ruig. Wat
zou de trainer zeggen, als hij Jezus zag staan? Zou weleens
een saaie training kunnen worden.
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En dan na schooltijd –

Jezus, samen met jou en

je vriendin? Wauw. Dat kan een ramp worden. Weg

liefdesleven. Als Jezus erbij zit, wat kun je dan nog doen in
een donkere bioscoop?
En Jezus bij je thuis – hoe zou dat zijn? Je zou geen ruzie
kunnen maken met je ouders. Je zou je zus netjes moeten
behandelen. Je zou vermoedelijk de stereo zachter moeten
zetten. Misschien moet je hem wel uitdoen. Ik bedoel maar,
naar wat voor muziek zou Jezus luisteren? Stel dat Hij van
smartlappen houdt?!
Geef het maar toe: als Jezus de hele dag om je heen zou
zijn, zou je leven er behoorlijk anders uitzien.
Kun je je voorstellen, dat je je de hele tijd loopt af te vragen
wat Jezus zou doen? Man, ze zouden je toch gelijk uitroepen tot de “Nerd van het Jaar”.
Met Jezus de hele tijd in de buurt, zou je leven naar de
knoppen kunnen gaan – maar misschien anders dan je verwacht. Het zou je leven weleens op een goede manier kapot

maar misschien
moet jouw leven wel door Jezus kapotgemaakt worden. Stel je eens voor dat Jezus je leven
kunnen maken. Het lijkt een gek idee,

“kapotmaakt” en je elke dag een wild, geheimzinnig avontuur bezorgt, vol spanning en vol verrassingen. Het zou zelfs
gaaf kunnen zijn om Jezus in de buurt te hebben – echt
gaaf, omdat je weet dat Jezus en jij maatjes zijn, vrienden.
Bedenk eens hoe leuk het is om de glimlach van Jezus te
zien – zo’n glimlach waarmee Hij zegt: “Ik weet dat je geprobeerd hebt om hetzelfde te doen als Ik. Je hebt het een
paar keer verknald, maar Ik vind je nog steeds cool, omdat
je het probeert. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om Mij
te volgen. Zelfs mijn discipelen wisten niet altijd waar Ik
naartoe ging en wat Ik zou doen.”
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Oké, misschien zie je Jezus op dit moment niet voor je deur
staan, maar als Hij er nu eens wel stond? Ja, wat dan? Als de
Bijbel nu eens gelijk heeft, en Jezus op een speciale manier
écht bij ons is. Nu. Hier. Je kunt Hem niet met je ogen zien,
maar als je erover nadenkt, zie je Hem misschien in gedachten. En misschien zul je Hem in je hart zien, als je jezelf elke
dag opnieuw afvraagt: Wat zou Jezus doen? Telkens weer
dezelfde vraag: Wat zou Jezus doen? Als deze vraag je nu
eens zou helpen om de hele tijd aan Jezus te denken en
Hem te betrekken bij alles wat je doet?
Hmmm.
Wat zou er gebeuren, als je jezelf een maand lang elke dag
afvroeg: Wat zou Jezus doen? Misschien blijkt dan wel dat

echt probeert te leven

je
zoals Jezus zou hebben
gedaan. En als je dat doet, is er misschien wel iemand die
aan je vraagt: “Hé, ben jij Jezus?” Oké, dát zal waarschijnlijk
niet gebeuren.
Of toch?
Niemand zou je toch voor Jezus aanzien? Of wel?
Ben je klaar om het te proberen? Klaar om er een maand
van je leven aan te wagen? Klaar om de komende 30 dagen
te laten “verknoeien” door Jezus? Klaar om 30 dagen met
Jezus op avontuur te gaan? Klaar om jezelf en je vrienden
te verbazen, door Jezus overal mee naartoe te nemen?

zet je helm

Doe je veiligheidsgordel om,
op, hou je vast
met alle kracht die in je is, en laat het avontuur beginnen.
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De komende 30 dagen ga je je in elke situatie afvragen: Wat zou Jezus doen? Behalve
jij komt niemand het te weten. Op basis van wat
je over Jezus weet en wat je de eerstvolgende 30 dagen over
Hem zult leren, ga je proberen te doen wat Jezus volgens
jou zou doen.
Voor je begint, zijn er een paar vragen waarop je vermoedelijk een antwoord wilt hebben.

Hoe weet ik wat Jezus zou doen?
Dat weet je niet. Maar da’s helemaal niet erg. Dat wisten
andere mensen ook niet, toen ze bij Jezus waren. Ken je de
discipelen nog? Die lui die probeerden om kleine kinderen
bij Jezus vandaan te houden? Die lui die tegen Jezus zeiden
dat Hij niet moest sterven? Die lui die boos werden, toen
iemand dure parfum over Jezus heengoot? Ze waren nou
niet bepaald echte kenners van Jezus.
Laten we even duidelijk zijn. Niemand weet zeker wat Jezus
in een bepaalde situatie zou doen. Maar wanneer je in het
Nieuwe Testament over Hem leest, kun je er wel een idee
van krijgen.

✔ Hint: Jezus deed altijd iets onverwachts.
Jezus raakte melaatsen aan, terwijl iedereen voor hen op
de loop ging. Hij ging met de “verkeerde” mensen om:
verraders, kinderen, prostituees en Samaritanen. Hij deed
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niet religieus – Hij joeg de religieuze leiders juist op stang.
Politiek gezien was Hij niet oké.
Hij was trouwens in geen enkel opzicht oké. De mensen om
Hem heen zeiden dat winnen belangrijk was. Hij zei dat je
moest verliezen om te winnen. “Probeer zo lang mogelijk
te leven!” riepen ze. Hij lachte erom en zei: “Als je wilt
leven, moet je sterven.” Bijna elke keer dat Jezus sprak,
antwoordde de menigte met een verbaasd: “Hè?”
Wanneer je je afvraagt: “Wat zou Jezus doen?”, denk dan
eens na over zijn onverwachte antwoorden. Onthoud dat
Jezus niet denkt zoals iedereen. Laat je gedachten de vrije
loop – net zoals Hij.

✔ Hint: Wat Jezus ook deed, Hij bracht mensen
altijd van hun stuk.
Vragen wat Jezus zou doen, kan gevaarlijk zijn voor je
vriendschappen, je afspraakjes en de relatie met je ouders.
Jezus zei tegen zijn discipelen: “Als je Mij volgt, kan het je
alles kosten.” Als je Jezus’ voorbeeld volgt, verwacht dan
niet dat iedereen om je heen komt staan en je vriend wil
zijn. Jezus had goede vrienden, maar ook veel vijanden.
Probeer te doen wat Jezus zou doen, en je zult ontdekken
wie je vrienden zijn. Misschien krijg je er zelfs een paar
nieuwe bij. Natuurlijk kan het ook zijn dat je er een paar
nieuwe vijanden bij krijgt. Dat is de avontuurlijke kant
ervan.

✔ Hint: Voor alles wat Jezus deed, betaalde Hij
een hoge prijs.
Doen wat Jezus deed, is niet eenvoudig. Jezus en zijn volgelingen hadden geen huis om in te wonen en geen geld
om van de leven. Tegen het eind van hun gezamenlijke
reis was hun leven in gevaar. Ze gaven hun gezin op, hun
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carrière, hun veiligheid. Veel mensen dachten dat de volgelingen van Christus (dat wil zeggen, de mensen die wilden
doen wat Jezus deed) gek waren, of dronken, of allebei. Je
betaalt een hoge prijs, als je Jezus wilt volgen. Als je doet
wat Hij deed, zul je je wel eens afvragen of het de moeite
waard is om Jezus te volgen. Geloof ons (en Hem) – Hij is
het waard.

✔ Hint: Als Jezus iets deed, werden mensenlevens veranderd.
De vrouw die op overspel betrapt was, de blinde Bartimeüs, de melaatsen, de vrouw met de bloedingen, het kleine
meisje dat op sterven lag – waar Jezus ook kwam, overal
liet Hij een veranderd mens achter. Als jij probeert te doen
wat Jezus zou doen, is één ding zeker: er zullen mensen ten
goede veranderen. Dat betekent niet dat je die verandering
meteen zult zien. Soms moet je er gewoon op vertrouwen
dat ze veranderen. Of je nu resultaat ziet of niet, het volgen
van Jezus leidt altijd tot een veranderd leven.

✔ Hint: Jezus bracht veel tijd door met nietsdoen, maar in feite was dat heel veel.
Dit is erg belangrijk. Wat Jezus deed, kwam voort uit wie Jezus was. Zijn doen en laten was één met zijn wezen. Hij trok
Zich voortdurend uit de menigte terug om bij zijn Vader te
zijn. Jezus wist dat intimiteit belangrijker is dan activiteit.
Tijdens je 30-daagse experiment zul je ontdekken dat er
één duidelijk antwoord is op de vraag Wat zou Jezus doen?
Niets! Hij nam de tijd om alleen te zijn. Hij bad in de stilte,
in de aanwezigheid van zijn Vader, en wachtte af. Het gaat
er tijdens dit experiment niet om dat je voortdurend iets
moet doen, maar dat je iemand moet zijn – iemand zoals
Jezus het bedoelt.

12
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✔ Hint: Jezus faalde – tenminste, dat leek zo.
Wij weten nu dat Jezus niet faalde, maar tweeduizend jaar
geleden zag het er wel naar uit. Natuurlijk duurde het niet
lang voordat een paar van zijn volgelingen erachter kwamen dat Hij niet gefaald had. Het kwam zelfs zo ver dat de
meesten van hen hun leven verloren om Jezus’ wil – en ze
leken er nog blij om te zijn ook. Dus wat gaan we doen?
Simpel. Doe wat Jezus deed en je zult een opwindend leven
hebben, en – zeg maar gerust: een gevaarlijk leven. Doe wat
Jezus deed en je zult ontdekken dat de wereld – inclusief je
vrienden en je familie – je een grote flop vindt.
Maar Jezus zal glimlachen, omdat Hij het allemaal al heeft
meegemaakt. Als je Jezus volgt, gaat het niet om succes,
maar om trouw. Het volgen van Jezus kan leiden tot pijn,
lijden en zelfs de dood. Maar je zult ontdekken dat Jezus
erbij is, zelfs in ons lijden, zelfs in onze pijn. Jezus beloofde
niet dat we allemaal winnaars zouden zijn – Hij zei dat het
niet om winnen ging, omdat in het koninkrijk van God zelfs
de verliezers winnen.

Moet ik mensen vertellen waar ik
mee bezig ben?
Nee! Dit 30-daagse experiment is tussen jou en Jezus. Het is
een geheimpje dat in de eerste plaats te maken heeft met
je relatie tot Jezus, en niet met je relatie tot anderen.
Weet je nog dat Jezus vaak tegen zijn discipelen zei: “Praat
met niemand over Mij. Vertel ze niet wat je hebt gezien”?
Waarom Hij dat deed? Toen Maria in verwachting was van
Jezus, zo schrijft Lucas, “bewaarde [zij] al deze woorden,
en overwoog die in haar hart.” Ze praatte er met niemand
over. Het is belangrijk dat je een geheim kunt bewaren. Laat
dit experiment een geheim zijn tussen Jezus en jou.
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Maar als een groep vrienden van mij
hier ook mee bezig is?
Cool. Zorg alleen dat het niet teveel opvalt. Geen openbare
bijeenkomsten op school. Geen bidstonden waar iedereen
bij is. Kom stilletjes samen en bid voor elkaar. Onthoud
goed: het is belangrijk om het geheim te houden tussen
Jezus en jou. Natuurlijk draag je een WWJD-armbandje, en
vertel je wat die letters betekenen aan iedereen die ernaar
vraagt, maar geef hun niet de indruk dat het om een of
ander experiment gaat. Het is niet de bedoeling dat Jezus
een geheim voor ze blijft – alleen je 30-daagse ontdekkingstocht. Kom samen met je groep, wissel aantekeningen en
ervaringen uit, maar zorg ervoor dat je dagelijkse ervaring
alleen tussen Jezus en jou blijft.

Wat is mijn doel – al mijn vrienden
christen te maken?
Natuurlijk, uiteindelijk wel – maar ons doel is een doel binnenin een doel. Ons doel is aandacht te geven aan de aanwezigheid van Jezus in ons leven, in de hoop dat de mensen
om ons heen een glimp van Jezus zullen opvangen. We
weten al wat er gaat gebeuren, als mensen Hem zien. Ze
zullen op hun knieën vallen of gillend wegrennen. Het kan
lang duren voordat ze op hun knieën vallen – misschien drie,
misschien wel tien jaar. Hoe dan ook, ze zijn aan hun reis
met Jezus begonnen, omdat ze zijn aanwezigheid hebben
gezien in jouw leven.

14
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Het lijkt zo kunstmatig en onecht
om steeds maar te bidden:
“Wat zou Jezus doen?”
Moet ik de heilige uithangen of zo?
Het ergste wat je kunt doen, is te doen alsof je volmaakt
bent. Jezus had voortdurend van die zogenaamd volmaakte
mensen om Zich heen, en Hij was niet erg van hen onder de
indruk (zie Matteüs 25). Probeer niet te doen als de Jezus
in de bioscoopfilms. Wees gewoon jezelf. Doe wat je altijd
doet. Laat alleen de vraag Wat zou Jezus doen? doordringen tot je gedachten en je ziel.

Wacht daarna af wat

er gaat gebeuren. Je zult waarschijnlijk net zo verrast

zijn als de mensen die je tegenkomt. Het kan zijn dat je je
boterham opeet naast die eenling op school, die door iedereen is afgewezen – niet omdat je het moet doen, maar
omdat je je ineens tot hem aangetrokken voelt. Doe niet
alsof, wees niet berekenend. Laat je gewoon verrassen door
de aanwezigheid van Jezus in jou.

En nu aan de slag!
Het begin van mijn 30-daagse experiment
Schrijf al je verwachtingen voor de komende 30 dagen op.
Bijvoorbeeld wat je verwacht van je relatie met Jezus, je
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ouders, je vrienden, je school, je werk en je gemeente. Wat
zou je de komende 30 dagen graag zien gebeuren?

Dit zijn mijn verwachtingen voor de
komende 30 dagen, wanneer ik denk aan –
✔ Mijn relatie met Jezus…

✔ Mijn ouders…

✔ Mijn vrienden…

16
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✔ Mijn school…

✔ Mijn werk…

✔ Mijn gemeente en jeugdgroep…

✔ Andere dingen die op dit moment belangrijk
voor me zijn…

INTRO
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DAG 1
Problemen met je ouders
Het lijkt wel alsof mijn ouders me elke dag op de huid zitten.
We hebben de hele tijd ruzie. Is het niet over mijn kamer,
dan wel over mijn huiswerk, mijn muziek, mijn kleren, mijn
vrienden, mijn keuzen. Er zijn geloof ik wel goede momenten, maar niet veel en niet vaak. Ik snap het niet. Ik zeg niet
dat het hun schuld is. Ik zeg alleen dat ik had verwacht dat
Jezus alles beter zou maken in ons gezin. Wanneer ik ruzie
krijg met mijn ouders, probeer ik me in te houden, maar
het lukt nooit. Uiteindelijk zeg ik altijd iets wat ik liever
niet had gezegd. Mijn ouders hebben altijd kritiek op me.
Ik hoor nooit een positief woord over wat ik doe. Tuurlijk,
ik praat ook niet veel meer met ze. Wat kan ik doen om het
thuis beter te laten gaan?

✔ Wat zou Jezus doen volgens jou?

Jezus en zijn ouders – Lucas 2:41-52
Het was de gewoonte van Jezus’ ouders elk jaar naar Jeruzalem te gaan voor de viering van het Paasfeest. Toen Jezus
twaalf jaar oud was, mocht Hij voor het eerst mee.
Na de feestdagen gingen zij terug naar Nazareth, maar
Jezus bleef in Jeruzalem achter.
Zijn ouders misten Hem eerst niet eens, want zij dachten
dat Hij ergens tussen de andere reizigers liep. Maar ’s avonds
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werden zij toch ongerust en gingen Hem zoeken tussen
hun familie en vrienden. Hij was echter nergens te vinden.
Daarom liepen ze terug naar Jeruzalem.
Na drie dagen zoeken vonden ze Hem eindelijk. Hij zat in
de tempel tussen de godsdienstleraars en was heel serieus
met hen aan het praten. Ieder die Hem hoorde, verbaasde
zich over Zijn verstand en Zijn antwoorden.
Zijn ouders wisten niet wat zij moesten denken toen zij
Hem daar zo zagen zitten. “Jongen toch,” zei Zijn moeder.
“Waarom heb je ons dit aangedaan? Vader en ik hebben je
overal gezocht. Wij wisten ons gewoon geen raad.”
“Dat hoefde toch niet?” antwoordde Hij. “Wist u niet dat
Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?”
Maar zij begrepen niet wat Hij bedoelde.
Hij ging met hen naar Nazaret terug en was gehoorzaam.
Zijn moeder dacht veel over deze dingen na en nam alles
goed in zich op.
Hoe ouder Jezus werd, hoe meer wijsheid Hij kreeg. Hij
stond in de gunst bij God en de mensen.

✔ Wat deed Jezus?
Volgens vers 51 ging Jezus naar huis en gehoorzaamde Hij
zijn ouders, nadat Hij drie dagen lang totaal geen rekening met hen gehouden had. Ze waren behoorlijk over hun
toeren. Wat vind je van Jezus’ antwoord aan zijn ouders?
Moet je je ouders altijd gehoorzamen, of zijn er uitzonderingen?

Tip van de dag
Ga op zoek naar iemand aan wie je kunt zien dat hij een
zware klap heeft gekregen. Het doet er niet toe of je weet

DAG 1
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wie hij is of niet. Bid voor hem. Als je merkt dat je iets voor
die persoon kunt doen, doe het dan.

En hoe ging het vandaag?
1. Heb je vandaag veel aan Jezus gedacht? Zo ja,
wanneer? Zo nee, waarom niet?

2. Is je vandaag iets over jezelf opgevallen? Zo
ja, wat?

3. Wat wil je na vandaag tegen Jezus zeggen?
Here Jezus,

4. Wat zou Jezus na vandaag tegen jou zeggen?
Beste…

20

WATZOUJEZUSDOEN.indd 20

DAG 1

04-05-2007 09:42:20

DAG 2
Mark en de kluizenkrakers
Mark herkende de twee gozers die bij zijn kluisje stonden.
De dag ervoor had hij gezien hoe ze een paar sloten hadden
opengeknipt en twee mountainbikes uit de fietsenstalling
hadden gestolen. Blijkbaar hadden ze hem gezien. Zoals
ze daar voor zijn kluisje stonden, leken ze wel een paar
gorilla’s.
Mooie boel, dacht Mark. Nou gaan ze mijn gezicht verbouwen.
De twee jongens lieten er geen twijfel over bestaan wat ze
met Mark zouden doen, als hij aan iemand vertelde wat hij
had gezien. Het was geen moeilijke beslissing. Mark besloot
zijn mond te houden.

✔ Wat zou Jezus doen volgens jou?

Jezus en de wilde dieren –
Marcus 1:12-13; Matteüs 4:1-11
Onmiddellijk daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar
de woestijn gestuurd. Daar probeerde de duivel Hem zover
te krijgen dat Hij niet meer naar God zou luisteren. Veertig
dagen lang was Jezus alleen bij de wilde dieren en de engelen zorgden voor Hem.
Daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn

DAG 2

WATZOUJEZUSDOEN.indd 21

21

04-05-2007 09:42:20

geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld.
Hij bleef daar veertig dagen en veertig nachten. Al die tijd
at Hij niet en tenslotte kreeg Hij honger. De duivel kwam
naar Hem toe en zei: “Verander deze stenen toch in brood.
Dan is dat het bewijs dat U de Zoon van God bent.”
“Nee”, antwoordde Jezus, “want in de Boeken staat dat
eten niet het belangrijkste is, maar dat echt leven bestaat
uit het gehoorzamen van elk gebod van God.”
Toen nam de duivel Hem mee naar het dak van de tempel in
Jeruzalem. “Laat nu eens zien dat U de Zoon van God bent”,
zei hij. “Spring naar beneden! Er staat immers in de Boeken
dat God Zijn engelen zal sturen om U te beschermen. Die
zullen er wel voor zorgen dat U niet te pletter valt.”
Jezus antwoordde: “Er staat ook dat wij de Here, onze God,
niet mogen uitdagen.”
De duivel gaf het niet op en nam Hem mee naar een heel
hoge berg. Hij liet Hem alle landen van de wereld zien, met
al hun pracht en praal. “Dat zal ik U allemaal geven”, zei
hij, “als U voor mij neerknielt en mij eert.”
“Ga weg, satan”, zei Jezus. “Er staat immers in de Boeken:
‘Geef niemand anders eer dan de Here, uw God. Doe alleen
wat Hij zegt.’”
De duivel liet Jezus met rust en ging weg. Toen kwamen er
engelen om voor Jezus te zorgen.

✔ Wat deed Jezus?
Jezus bood weerstand aan macht, populariteit en welvaart.
Kun jij situaties bedenken in jouw leven, waarin van jou
wordt gevraagd om aan deze dingen weerstand te bieden?
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