
Bijbelstudie Matteüs 8:10 Persoonlijk geloof 
2e Kruiswoord “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn 

 

Lees Matteüs 8:5-13 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!). 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  

 

• Jezus verbaasde zich over de centurio. Wat verbaast jou in deze man? 

• Ben jij wel eens verbaasd geweest over het geloof van iemand? Hoe kwam dat? 

• De schrijver Rutger Bregman zegt dat “de meeste mensen deugen” 

(https://www.bol.com/nl/f/de-meeste-mensen-deugen/9200000105939292/). De 

centurio zegt van zichzelf dat hij niet deugt. Wat is jouw visie op de mensheid? 

• Kijk nog eens naar de reactie van Jezus op de centurio en op “de erfgenamen van het 

koninkrijk” (8:12). Wat is Jezus’ visie op de mensheid? 

• Wanneer ‘deug’ je in Jezus’ ogen? 

• De centurio is een voorbeeld in nederigheid, maar ook een voorbeeld in 

vrijmoedigheid. Hij durft Jezus frank en vrij om genezing van zijn slaaf te vragen. 

Waar baseert hij dit op? Herken jij dit? Wat leert dit jou over jouw omgang met Jezus? 

• Reageer op de volgende stelling: geloven is naar Jezus gaan. 

• Reageer op de volgende stelling: geloven is soms voor de insider lastiger dan voor de 

outsider, omdat de insider ‘teveel’ kan weten waardoor de verwondering om Jezus 

mist. 

• Reageer op de volgende stelling: elke kerk heeft outsiders nodig om de verwondering 

over Jezus’ genade te blijven voeden. 

• Ben jij een insider of een outsider? 

• Is er in de GKv Bergentheim plek voor outsiders, zoals de centurio (Matteüs 8:5-13) 

en de moordenaar aan het kruis (Lucas 23:33-43)?    © Reinier Kramer | 2021 
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