
Bijbelstudie Matteüs 10:34-39 Het familiewapen 
3e Kruiswoord “Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder” 

 

Lees Matteüs 10:34-39 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  

 

• Hoe belangrijk is familie voor je? 

• Zijn jouw familieverhoudingen in de loop der jaren veranderd?  

Zo ja, hoe kwam dit? Welke gebeurtenissen hebben daarvoor gezorgd? 

• Welke rol speelt Jezus Christus in jouw familieverhoudingen? In de gesprekken, de 

manier van omgaan met elkaar etc. Valt de naam van Christus überhaupt? 

• Lees nog eens Matteüs 10:34-39. Hoe komt deze tekst op jou over?  

Probeer in eigen woorden uit te leggen wat Christus hier bedoelt te zeggen. 

• Maria staat zonder haar gezin aan de voet van het kruis van haar oudste zoon.  

Kan je je voorstellen dat dit gebeurt? Probeer je antwoord uit te leggen. 

• Kijk naar het verhaal van Fatima (filmpje Open Doors) uit Saoedi-Arabië via deze 

link: https://www.youtube.com/watch?v=m1C-KlD6X5E 

Wat roept dit bij jou op? Vergelijk dit eens met jouw vertrouwen op Christus? 

• Lees HC Zondag 1, vraag en antwoord 1. Wat betekent het om “eigendom van Jezus 

Christus” te zijn? Welke impact heeft dat op jouw keuzes en jouw relaties? 

• Lees HC Zondag 1, vraag en antwoord 1, en lees ook het 3e kruiswoord (Johannes 

19:26-27). Welke troost geeft het dat je “eigendom van Jezus Christus” bent? 

• Kijk nog eens naar moeder Maria en de liefdesapostel Johannes. Wat doet het 3e 

kruiswoord met je? 

• Reageer op de volgende stelling: er is geen diepere relatie mogelijk dan met hen die je 
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