GEMEENTESCHETS

VOORWOORD
Vorig seizoen zijn we met het meest invloedrijke boek uit de hele
wereldgeschiedenis, de Bijbel aan de slag gegaan. Er is nagedacht over
vragen als: “Hoe zit de Bijbel in elkaar? Hoe begrijp ik teksten?”
Dit seizoen gaan we onze aandacht richten op de Hoofdpersoon van dit
boek: Jezus Christus.
De Bijbel heeft één groot thema: Gods reddingsplan voor de mensen en de
wereld. En in de kern wordt duidelijk hoever God daarvoor is gegaan, hoe
groot zijn liefde is om mens en wereld te redden (Johannes 3:16). In
Christus heeft Hij de zonde en het lijden voor zijn rekening genomen. En
zo komen leven en herstel van de schepping weer in beeld.
Jezus Christus is het dus waar het in de Bijbel om draait! Hij is de
Hoofdpersoon.
Je kunt Jezus dus ontdekken in de hele Bijbel.
Niet alleen in de verhalen over Hem in de evangeliën.
Jezus zelf zegt tegen de Joden: “U onderzoekt de Schriften, want u meent
daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het die van Mij getuigen.”
(Johannes 5:39) Jezus is dus ook te vinden in het Oude Testament, in de
Psalmen en profeten!
Dat willen we dit seizoen met elkaar gaan ontdekken.
Hoe ontdekken we de Christus in de Psalmen en bij de profeten? Wat leren
we van Jezus in de evangeliën, wat betekent het dat Hij onze Koning is?
Om je te helpen bij het bestuderen van Bijbelgedeelten staan achterin deze
schets vijf methodes om met teksten aan de slag te gaan. Probeer ze uit,
varieer ermee, samen of met je kring.
Per deelthema zijn wat lees- en kijktips gegeven, wat vragen om over na te
denken en een bijbelleesoefening. Ook een tip om met de kinderen iets
rond het deelthema te doen. Genoeg uitdaging om een reis door de Bijbel
te maken en Jezus daarin te ontdekken.
Veel zegen bij deze ontdekkingsreis in de Bijbel!!

DE BIJBELSE HOOFDLIJN:

DEELTHEMA 1 CHRISTUS IN DE PSALMEN
Ik denk dat het boek van de Psalmen één van de meest geliefde
Bijbelboeken is. En dat is niet zonder reden. Veel christenen herkennen
zichzelf als ze in de psalmen lezen over hoe de dichters schrijven over hun
gevoelens van vreugde, blijdschap, maar ook van verdriet, boosheid en
vertwijfeling. Er zijn psalmen waarin de diepe vrede bezongen wordt die
God in ons werken wil, maar ook psalmen waarin het gevoel verwoord
wordt door God verlaten te zijn. De psalmen zijn zo echt als dat het leven
echt is!
Toch is het boek van de Psalmen veel meer dan alleen maar een
verzameling liederen waarin geloofservaringen bezongen worden. We
geloven dat de Psalmen door de Geest geïnspireerde liederen zijn en dat de
psalmen verwijzen naar Jezus Christus. Naar zijn leven, lijden, sterven en
zijn overwinning op de dood. Talloze psalmen worden in het Nieuwe
Testament aangehaald en direct betrokken op het koningschap en
priesterschap van Christus. Ook Jezus zelf zegt dat de psalmen van Hem
getuigen.

In een aantal preken willen kijken wat de desbetreffende Psalm zegt over
Jezus Christus. En daaraan gekoppeld staan we natuurlijk ook stil bij de
vraag wat dat voor ons vandaag betekent. Het evangelie van Jezus Christus
is immers de een boodschap voor alle tijden!
Literatuur:
• Dietrich Bonhoeffer, Mijn ziel keert zich stil tot God: meditaties bij
de psalmen (Utrecht: Kok, 32016)
• Jochem Douma, Job en Psalmen (Kampen: Kok, 2005), p.57-116.
• G. Kwakkel en B. Vuijk, Gods liedboek voor zijn volk. Over het lezen
en zingen van de Psalmen.
• Tim Keller, Psalmendagboek (Uitgeverij van Wijnen, 2016).
Kijktip:
• https://www.dagelijksebroodkruimels.nl/kruimels/bijbelteksten/
psalmen/
Om over door te praten:
1. Wanneer je een psalm niet kunt betrekken op Jezus Christus, heb je
de psalm niet goed begrepen.
2. Hoe belangrijk zijn de psalmen voor jou?
3. Heb je een lievelingspsalm? Zo ja: welke en waarom?
Een oefening:
Waarom denk je dat de Heer Jezus op een spannend moment speciaal
aandacht vroeg voor Psalm 110? Lees Mat. 22:41-46 en Psalm 110. Waarom
is deze Psalm zo bijzonder?
Voor de kinderen:
Maak een tekening bij Psalm 23 (of zoek op internet naar kleurplaten).
In de Psalmen staan veel mooie teksten die je blij kunnen maken.
Kun je zo’n tekst vinden? Schrijf hem zo mooi mogelijk op en hang hem op
in je kamer.

DEELTHEMA 2 CHRISTUS IN DE PROFETEN
Wat moet je met de profeten?
Veel christenen hebben de neiging om bij het Bijbellezen de profeten maar
over te slaan. Allerlei redenen hoor je dan:
‘Ik vind het allemaal veel te zwaar, ik lees alleen maar oordelen.’
‘Echt waar: ik kan niet iets van het Evangelie ontdekken!’
Oordeel?
Het klopt inderdaad dat de profeten bij blijvend ongeloof het volk Israël
moeten waarschuwen, dat ze zelf Gods oordeel over zich afroepen. Daaraan
kun je overigens zien dat hij een echte profeet van God is. Er waren namelijk
ook broodprofeten (bijv. Chananja in het boek Jeremia) die het volk naar de
mond praatten.
Als een profeet echt namens God spreekt, dan gebeurt ook waar hij voor
heeft gewaarschuwd. De Joden worden voor straf als gijzelaars weggevoerd
naar Babel. Het is te triest voor woorden dat zowel het tien- als het
tweestammenrijk het zover laat komen, dat God tot deze maatregel moet
overgaan. Dan heb je God echt tot in het diepst van Zijn hart geraakt.
Je zou dus somber kunnen worden van al die oordelen!
God belooft de Messias.
Nu is het oordeel aankondigen maar een deel van de taak van de profeten.
God wil namelijk ook dat de profeten aan het hele volk Israël laten zien dat
God in de toekomst de Messias zal laten komen. God wil namelijk redding
voor de wereld. Het is zijn grote liefde dat Hij Christus wil sturen om de
wereld niet te veroordelen, maar te redden!
Een Bijbelboek als voorbeeld.
Deze boodschap is in veel profetenboeken te lezen. Een heel bekende is
Jesaja 11: 1. We geven de weergave van de Bijbel Gewone Taal door:
‘Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine, nieuwe tak kan
groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning
komen.’

Andere vertalingen spreken over de stronk van Isaï, de vader van David.
Dat is bijzonder. Als Jesaja schrijft over een oude, omgehakte boom is dat
de waarschuwing voor het ongelovige Israël. Van hen zal net zo weinig
overblijven als van een boom. Dat lijkt het nageslacht van David dus ook te
overkomen.
Daar blijft het gelukkig niet bij. Uit de afgehouwen boom komt een nieuwe
kleine tak, een scheut tot groei. God is met het nageslacht van Isaï, de vader
van David, verder gegaan.
Uit dit geslacht is Jezus Christus geboren. Hij zal de Koning zijn, die eeuwig
vrede zal brengen. Een vrede die alle verstand te boven zal gaan.
Zoals Jesaja ergens zegt over Israël:
‘..er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.’
(Jes. 6:13)
Zo zien we al in één Bijbelvers in het Bijbelboek van de profeet Jesaja onze
Koning Jezus Christus al een belangrijke plaats krijgen.
Kortom: wil je Jezus Christus goed kennen en aanvaarden, dan zie je in de
profeten al een glans van zijn komend reddingswerk oplichten.
Literatuur:
• Jasper Klapwijk, Basics van de bijbel.
• Jasper Klapwijk, Het goede nieuws van het Oude Testament.
Kijktip:
Maak gebruik van filmpjes waarin wordt verteld wat de hoofdlijnen van een
Bijbelboek zijn.
(bible.project.com)

Om over door te praten:
1. Herken je jezelf in de gedachte dat je liever uit het Evangelie van
bijv. Johannes leest dan uit een Bijbelboek van de profeten? Zo ja,
hoe komt dat?
2. Profeten waarschuwen tegen ongeloof, onverschilligheid, een niet
christelijke leefstijl (lees bv Amos 4 en 5)
Wat vind je daarin herkenbaar voor vandaag?
Wat zegt God daarmee tegen jou?
3. Weet je een ander Bijbelgedeelte in de profeten waarin al iets over
de komst van Jezus Christus wordt verteld en wat je aanspreekt?
Vertel het elkaar.
Een oefening:
Lees samen Jesaja 11: 1- 10. Bespreek waarin je het werk van Christus in dit
gedeelte terugziet.
Voor de kinderen:
God heeft profeten gebruikt om dingen aan zijn volk bekend te maken of
om dingen die nog zouden gebeuren al te vertellen. Wat is het belangrijkste
wat de profeten in het Oude Testament hebben voorspeld?
Luister met elkaar naar het lied van Sela, Een kind is ons geboren.
https://www.youtube.com/watch?v=l1zgRYoXhow

DEELTHEMA 3 JEZUS NAVOLGEN
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven
geeft (Joh 8,12). Jezus zelf nodigt en roept om hem te volgen. Als we dat
doen zal het licht worden in ons leven.
Geloven is veel meer dan een keer op zondag de kerkdienst bijwonen of
weten dat je zonden vergeven worden. Dietrich Bonhoeffer onderscheidt
tussen goedkope genade en kostbare genade. Goedkope genade betekent
genade als leer, als systeem. Het betekent dat je ervan uitgaat dat God je
zonden wel vergeeft, terwijl alles verder bij het oude blijft.
Gods genade is niet goedkoop maar kostbaar. Kostbaar omdat ze God veel
gekost heeft. Hij achtte zijn Zoon niet te kostbaar, maar gaf hem over voor
ons. Deze genade veroordeelt de zonde maar redt de zondaar. Kostbare
genade verandert mensen zodat ze het oude leven loslaten en nieuwe
mensen worden. Dat gebeurt in het navolgen van Christus.
Navolgen is niet maar nadoen. We kunnen Christus in het belangrijkste wat
hij gedaan heeft niet nadoen: sterven en opstaan uit de dood om mensen
te redden. Christus navolgen betekent allereerst alles van hem ontvangen
uit genade. Navolging betekent: vertrouw jezelf toe aan Christus en geloof
dat hij genoeg is om eeuwig van te leven. Het betekent dat hij en zijn
woorden beslissend voor je zijn. Alles is nu minder belangrijk dan wat hij
zegt. Het is de stap zetten dat je niets en niemand meer belangrijker vindt
dan Jezus zelf en hoe hij is en wat hij zegt over het leven. Het is het oude
leven waarin jij zelf centraal staat loslaten en Christus die centrale plaats
geven. Het is steeds meer leven vanuit de liefde en mentaliteit van Jezus.
Het is jezelf verloochenen en zijn woorden geloven en doen.
Zo komt de bevrijding door Jezus je leven binnen en word je een ander
mens. De zonde wordt niet alleen vergeven maar ook losgelaten. Christus
leeft in je en alles wordt anders. De vrucht van de Geest van Christus wordt
zichtbaar in je leven (Gal.5:22-23). Je leeft niet meer voor jezelf maar voor
Christus en zijn koninkrijk.

Literatuur:
Voor wie meer wil lezen kan goed terecht in het boek van Bonhoeffer over
navolging. O.a. bespreekt hij hierin de Bergrede.
Misschien is het bekendste boek over navolging die van Thomas a Kempis
uit de 15e eeuw. Heel praktisch geschreven. Mink de Vries heeft deze
hertaald en zo makkelijk leesbaar gemaakt. Het zijn allemaal korte
hoofdstukjes. Je moet het niet achter elkaar lezen, maar steeds een stukje
en er dan over nadenken.
Over de Bergrede noem ik ook het boekje van J. van Bruggen. Ik zet ze even
op een rij:
•
•
•

Dietrich Bonhoeffer, Navolging
Thomas a Kempis, De navolging van Christus in jonge taal (hertaald
door Mink de Vries)
J. van Bruggen, De Bergrede. Reisgids voor christenen.

Kijktip:
Op Youtube kun je enkele video’s vinden die over dit thema gaan. Ik noem
enkele:
https://www.youtube.com/watch?v=UUxzQ4R_158
(Het volgen van Jezus: interviews)
https://www.youtube.com/watch?v=D1paZ15n_CI
(Het volgen van Jezus en lijden)
https://www.youtube.com/watch?v=ZluBIitlJhQ
(Jezus volgen in een Selfie cultuur)
Bijbelgedeelten
De evangeliën. In het bijzonder noem ik hier Matteüs 5-7. Hier vind je de
Bergrede, waarin de Here Jezus het leven in navolging van hem beschrijft
en uittekent.

Om over door te praten:
1. Bespreek met elkaar wat het volgen van Jezus inhoudt.
2. Wat spreekt je aan en wat roept misschien wel irritatie of verzet
op?
3. Wat betekent het voor jezelf om Jezus te volgen? Word je er rijker
van of heb je het gevoel dat je dingen moet opgeven? Of misschien
wel beide? Om wat voor dingen gaat het dan?
4. Hoe zouden we anderen enthousiast kunnen maken om ook Jezus
te volgen?
Een oefening:
Wat spreekt jou speciaal aan in de Bergrede (Mat. 5-7) en waarom? Gebruik
voor het bestuderen van de teksten uit de Bergrede eens een methode die
achter in deze schets staat.
Voor de kinderen:
Teken een mooi hart. Schrijf er onder of er omheen: Ik geef mijn hart aan
Jezus.

DEELTHEMA 4 JEZUS IS KONING
Jezus is Koning
Op Hemelvaartsdag vieren wij hoe Jezus Christus de troon besteeg, in de
hemel. Hij regeert en zit aan Gods rechterhand: als Gods woordvoerder,
als Gods uitvoerende macht (Matt.28).
Wat zien wij daarvan? Merken wij op aarde, dat Jezus aan het stuur van
deze wereld zit? Zijn wij veilig onder Zijn regering en bescherming?
Dat God Koning is, komen we door de hele Bijbel heen tegen.
Al bij de koningen van Israël: ze regeerden namens God. Daarom stond er
altijd een profeet naast hen, om hen de wil van God duidelijk te maken.
En verder bij de belofte van de komende Messias: een konings-figuur
(Zach.9:9; Ps.110).
Voor Israël kon het vrij duidelijk zijn, tenminste bij een góede koning: Gód
regeert.
Sinds Zijn Hemelvaart neemt Jezus daarbij een speciale plek in: Hij regeert
als Hoofd van Zijn Kerk op aarde (slot van Ef.1). Dat betekent, dat Zijn
macht en Zijn regering als Koning een toegespitst doel dient: Zijn Kerk op
aarde beschermen en leiden. Onderweg naar de volmaaktheid van Gods
Koninkrijk. Daarom ligt bij Jezus’ koningschap vaak ook nadruk op het
bestrijden van vijanden (Ps.110, 1 Kor.15:24-25).
Hoe is Jezus nu vandaag ónze Koning?
En hoe worden wij ingeschakeld bij Zijn regering?
Dat begint met de erkénning, dat Hij Koning is. En dat Hij het ook echt te
zèggen heeft in ons leven. Dat we Hem vereren en aanbidden. Dat we ons
in alles door Hem laten leiden. Niet alleen in onze opvattingen, maar in
heel ons doen en laten.
Als we Hem zo erkennen, laten we ons ook door Hem inschakelen.
En dat heeft dan ook bij ons, als christenen, twee aspecten:
- meevechten tegen de vijand
- meeregeren in Zijn Koninkrijk.
Dat laatste begint met Jezus laten regeren in ons eigen hart en leven.
Hoe doen we dat? Of doen we dat niet? Waardoor laten wij ons leiden,
waardoor laten wij ons regeren? Door onze hartstochten en verkeerde
verlangens? Door wat in de mode is, wat trendy is? Door mee te doen met
deze wereld? Door het verlangen naar waardering door mensen? Door

onze hebzucht, door ons egoïsme? Dan staan we uiteindelijk met lege
handen.
Of laten we ons leiden door de liefde van Christus. Om God en mensen lief
te hebben. Om de minste te willen zijn, nederig en bereid tot
zelfverloochening. Dat is de weg naar het wáre geluk.
Wie Jezus kent als Koning laat niet meer zijn/haar eigen haan koning
kraaien!
Dat vechten tegen de vijand, dat is de (harde) werkelijkheid, waarin wij
vandaag leven. We zien om ons heen de macht van het duister. Als
kinderen van het licht mogen wij laten zien, dat Jezus Christus het Licht
voor de wereld is!
Wie zo mee vecht met Jezus Christus, zal uiteindelijk delen in Zijn
overwinning! (Rom.8:37)
Literatuur:
https://www.opkijken.nl/hofstad-catechismus-vraag-51/
Hierbij staan ook Bijbelstudie opdrachten en gesprekspunten
Kijktip:
https://www.opkijken.nl/wie-je-bent-christus-31-christus-mag-je-alskoning-heersen/

Om over door te praten:
1. Vertel eens aan elkaar: Wat betekent het voor je dat Jezus koning
is? Je kan denken aan (a) zijn macht, (b) het rijk waarover Hij
regeert, (c) de wetten die Hij geeft, (d) het feit dat iedereen eens
voor zijn troon zal verschijnen.
2. Wat betekent het voor je dat Jezus als koning zijn leven voor ons
gaf (denk aan het opschrift boven het kruis: Jezus van Nazaret,
koning van de Joden)?
3. Hoe kan het iets moois zijn om Jezus als je koning te gehoorzamen?
4. Wat betekent het dat we met Hem tot in eeuwigheid als koningen
zullen heersen? (Vgl. Openbaring 22:5)
Een oefening:
Lees Openb. 12:1-12. Een inkijkje in de hemel. Wat gebeurt daar? En welke
gevolgen heeft dat voor de aarde? Wat merk je daarvan?
Voor de kinderen:
Jezus zegt vaak dat we niet bang hoeven zijn. Kun jij uitleggen waarom ?

JAARTHEMALIED:
(opwekking 575)

JEZUS ALLEEN / HIJ IS DE ROTS

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

BIJBEL-LEES-METHODES
Bijbellezen is niet allereerst bedoeld om (meer) Bijbelkennis op te doen. Het
gaat erom dat je God persoonlijk ontmoet in zijn Woord. Om een
persoonlijke relatie met Hem, om contact tussen God en jou. Als je dus in
de Bijbel leest ga je zélf ontdekken wat God je wil vertellen.
Bijbellezen betekent dat je actief met de Bijbel aan de slag gaat. Sommige
gedeelten zijn heel duidelijk en eenvoudig te begrijpen. Andere delen zijn
ingewikkeld en moeilijker te begrijpen. Daarom is het goed verschillende
bijbelstudiemethodes te gebruiken. Ze helpen je om echt actief in het
Bijbelgedeelte te duiken en de betekenis beter te begrijpen. En zo leer je
ook steeds meer van Jezus te ontdekken.
Het is ook goed om het Bijbellezen samen met anderen te doen. Zo kun je
elkaar stimuleren en helpen: wat heb jij ontdekt, waar loop je tegenaan?
1. SYMBOLEN ZETTEN
Met deze methode ga je met de tekst in gesprek. Ze is bruikbaar voor allerlei
soorten teksten. Lees een Bijbelgedeelte en voeg de volgende symbolen
toe:

symbool
↑
↓
→
!
?

betekenis 1

betekenis 2

dit leert me iets over God of
over Jezus
dit leert me iets over de
mens
dit moet ik doen

dit geeft mij een fijn gevoel /
troost mij

dit is belangrijk
dit begrijp ik niet

dit maakt me verdrietig
dit steekt / stoort mij
dit is een nieuw inzicht voor
mij
dit zorgt voor meer vragen

Met betekenis 1 ga je meer in op de tekst en ben je met je hoofd bezig. Met
betekenis 2 ga meer bezig met je gevoel, wat de tekst met je doet.
Je kunt natuurlijk beide elementen bespreken. Gebruik dan voor de twee
betekenissen verschillende kleuren.
Loop de verschillende symbolen langs en probeer er een gedachte/reactie
bij te schrijven. Waarom heb je voor dit symbool bij deze tekst gekozen?

2. DRIE VRAGEN METHODE
a) What?
Met deze eerste vraag stel je de wat-vragen: Wat staat er? Wat betekent
dit voor de lezer? Wat voor werkwoorden staan er? Wat is het
onderwerp waar de schrijver over schrijft? Wat is belangrijk en wat is
een tussengedachte? Wat wordt er herhaald (zeker in het Oude
Testament)? Wat betekenen de woorden die ik niet begrijp? Etc.
Door deze vragen kom je er snel achter hoe de zinnen in elkaar zitten, en
wat de kerngedachte van de schrijver is.
b) So what?
Je stelt nu de hoe-vragen en je begint met naar aanleiding van wat ik
gelezen heb...: Naar aanleiding van wat ik gelezen heb...Hoe verandert
deze gedachte mijn leven? Hoe wil God dat ik me anders gedraag? Hoe
wil God dat ik anders denk? Hoe wil God dat ik anders spreek? Etc.
'So what' is de brug tussen wat de Bijbel zegt en hoe de Bijbel jouw leven
aanspreekt. Het gaat niet alleen om kennis van de Bijbel (de watvragen), maar je wilt ook weten hoe dit in jouw leven waar is.
c) Now what?
Je vraagt jezelf tenslotte af wat jij anders moet gaan doen én hoe dat
moet gebeuren. Je beantwoordt de vraag: Nu ik de kennis heb over wat
dit Bijbelgedeelte mij leert en nu ik weet wat de Here wil dat ik doe, wat
moet ik nu aanpassen en hoe ga ik dat ook daadwerkelijk doen?
3. JEZUS ONTDEKKEN
Met deze methode let je op wat er gezegd wordt over God (of over Jezus).
Op die manier probeer je iets meer te ontdekken over God en over Jezus,
om Hem zo steeds beter te leren kennen.
 Lees het gedeelte door en kijk wat er over God of over Jezus gezegd
wordt. Denk bijvoorbeeld aan: wat doet Hij, wie is Hij, wat zegt Hij.
 Wat leer je in dit gedeelte over Hem? Of: wat valt je het meest op?
 Breng onder woorden wat je naar aanleiding van dit gedeelte tegen
Hem zou willen zeggen.

4. STRUCTUUR BEKIJKEN
Je zoekt in de tekst naar de opbouw of de structuur om er beter grip op te
krijgen. Deze methode is vooral geschikt voor verhalen uit het Oude en
Nieuwe Testament en voor profetieën.
 Lees het gedeelte eerst een keer door.
 Pak pen en papier en maak vier kolommen:
wie
doet wat/zegt wat
tegen wie
waarom




Lees het gedeelte nog een keer en vul de kolommen in.
Bekijk de kolommen. Wat valt je op? Wat roept vragen bij je op?
Wat spreekt je aan? Wat leer je hiervan?

5. DE KERN ZOEKEN
Print het Bijbelgedeelte uit met veel ruimte tussen de regels en witmarge
aan de zijkant. Lees het Bijbelgedeelte en noteer wat eerste gedachten en
opmerkingen die in je opkomen. Ga dan als het ware ‘stoeien’ met het
Bijbelgedeelte: je kunt markeren, onderstrepen, lijnen trekken, omcirkelen,
aantekeningen maken. Heel handig is om daarbij gebruik te maken van
verschillende kleuren.
• ga na welke dingen opvallen: tegenstellingen, opvallende woorden,
herhalingen, sleutelwoorden, etc.
• bewerk de tekst: parallellen zoeken, verbanden leggen, kernwoorden
onderstrepen, zinnen verbinden, verbindingslijnen trekken.
• verdeel de tekst in alinea’s en versregels en verzin opschriften voor de
verschillende perikopen.
Probeer de volgende vragen te beantwoorden:
 Wat is volgens jou de kern of de belangrijkste zin in dit gedeelte? Als de
dominee zondag over dit gedeelte een preek zou houden, over welk
vers moet die preek volgens jou dan gaan? Of: welke drie woorden kun
je absoluut niet missen in dit gedeelte?
 Denk er even over na wat die kern (die kernzin) voor jezelf betekent.
Bijvoorbeeld: hoe ga ik hier zelf mee om, wat betekent dit voor mijn
relatie met God, wat wil ik hiervan onthouden, enzovoorts.

