
• Bijbel studeren heel goed

• geheim ontrafelt van vrouwelijke ijdelheid



✤ "Dij leden dij zo t liekt t minste bie te zetten hebben, 
dij heb we nou net neudeg. Denk we van bepoalde 
leden: ze worden nait genog op pries stelt, den sier we 
ze ekstroa op. En zol t onfersounlek wezen ze veur t 
licht te hoalen, den klaid we ze ekstroa fersounlek 
aan"

✤ "Those parts that seem to contribute least, those are the 
ones we need most! When we think of certain parts: those 
are not appreciated enough, we dress them up. And would it 
be shameful to show them off, we clothe them with extra 
honor"

• Groninger biebel

• nagels - gewoon dood materiaal. Kleurtje erop: voila!

• zweetvoeten - hakken

• hoe zit het met de hipster baard? 



Ik zal je verheffen / I will lift you up

• 7 statements, houdingen om gracisme te leren!

• Vandaag: ik zal je verheffen (laag - hoog)



Waarde toen / Value then

✤ Kinderen / Children 

✤ Vrouwen / Women

✤ Zieken / Sick people

✤ "Zondaars" / "Sinners"

✤ Buitenlanders / Foreigners

ONEERVOL, ONREIN / 

DISHONORABLE, UNCLEAN

• Hoe werden mensen gewaardeerd? (WAARDE)

• In Jezus/Paulus maatschappij waarde werd bepaald a.d.h.v eer, roem, reinheid

• Als je dan de evangeliën leest en hoe Jezus met deze mensen omging!


• "Laat de kinderen bij mij komen"

• prostituée - "overal waar het goede nieuws klinkt, zal ook haar naam herinnert worden!" (Mat. 26)

• Bloed vloeiende vrouw, melaatsen, bezetenen, doden (lijk = onrein)

• barmhartige Samaritaan, Samaritaanse vrouw, Syrophoenische vrouw: vrouw, heiden, dochter (vrouw) is bezeten! 



Waarde nu / Value now

✤ ouderen / older people

✤ zieken / sick people

✤ bijzondere mensen / special needs people

✤ vluchtelingen / refugees
TE DUUR - T

OO EXPENSIV
E

• Onze belangrijkste graadmeter voor waarde = GELD!



Schaamte/ Shame

✤ Schaamte = verstoppen?

✤ Shame = Hide?

✤ Schaamte = meer eer!

✤ Shame = more honor!

• We voelen ons ongemakkelijk bij mensen waar wij ons voor schamen…(tanden scheef, onfris, niet helemaal slim, onhandig, luidruchtig, etc.)

• Menselijkerwijs meer aangetrokken tot "eervolle" mensen: succesvolle, beroemd, knappe mensen (2x), die goed kunnen praten…

• Die geven we dan een "special treatment", nog meer eer! 


• Paulus zegt: de eervolle delen v. ons lichaam hebben geen "special treatment" nodig! 



Zwak / Weak

✤ Zwak = Nutteloos?

✤ Weak = Useless?

✤ Zwak = van Levensbelang!

✤ Weak = Vital!

• Zonder bepaalde zwakke delen (nier?) zou ons menselijk lichaam snel 

• het LEVEN laten en de GEEST geven…


• IN CCG bijzondere mensen 1. muziek 2. koekjes 3. praten tijdens preek (Jaap)

• Ze zullen waarschijnlijk nooit hier staan en spreken, maar hoe zou de kerk er uit zien zonder hen? 



What can we do? / 
Wat kunnen we doen?

✤ wie zijn "onzichtbaar" ? / who are "invisible"?

✤ BID voor ze / PRAY for them!

✤ Maak een praatje / Have a little chat

✤ Leer ze KENNEN / Get to KNOW them

• Wat kunnen we doen?

• wie zijn onzichtbaar voor jou?

• bijv. doven, ouderen, singles,

• begin klein



• Noé mocht een kado uitkiezen voor zijn kleine nichtje die jarig was…

• Hoe verheffen we anderen? Zelfzuchtig?

• Soms brengt onze manier van eer juist nog meer schaamte op mensen! 

• Bijv. vroeger kregen we de oude kleren van mensen



Huiswerk / Homework

✤ Wie sluit ik buiten? / Who’s not "in"?

✤ Welke mensen verdienen speciale eer? Which people deserve 
special honor?

✤ Welke mensen geef ik teveel eer? To which people I give too 
much honor?

✤ Verdiep je in een groep mensen die het verst van je afstaat / 
Do some research about people who are most distant from you

• GRACISM: Art of inclusion - kunst van insluiten!

• Speciale eer: Dat kunnen best mensen zijn die je ziet!

• Bijv. eer je vader en je moeder, mannen eer je vrouw, Bijv. kinderwerk!, misschien je baas? (leiderschap is niet cool in onze maatschappij!)

• bos bloemen, etentje, fles wijn, chocola, compliment?

• Bijv. Moslims, PVV’ers, mensen SSA (same sex attraction), 


