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Inleiding 

Op basis van resultaten van de kringenquête van 2015 zijn we tot een andere opzet gekomen. Vanaf 

nu zien we dit document veel meer als een handleiding die de kringleider kan gebruiken in zijn/haar 

voorbereiding, bij zijn/haar bestuderen van de tekst. Het is dus geen gebruiksklare Bijbelstudiegids, 

maar een tool ter voorbereiding. Hiermee kan de kringleider zelf de Bijbeltekst verantwoord 

bestuderen om nadien zelf de eigen kringstudie voor te bereiden. Natuurlijk kan het aangereikte 

materiaal wel dienen als inspiratiebron.  

Bij het voorbereiden hebben wij een beperkte selectie van commentaren op de Bijbel gebruikt. Het is 

gevaarlijk om al snel te verdwalen in een grote hoeveelheid. We raden ook aan een paar goede 

commentaren te zoeken en die grondig te raadplegen bij het voorbereiden van de studie (uiteraard na 

zelf grondig met de tekst bezig te zijn geweest). Doorgaans is elke tekst door iemand anders 

voorbereid. We hebben geprobeerd enigszins eenheid te presenteren, maar uiteraard zijn er duidelijke 

verschillen tussen de studies. We hopen dat dit niet als een hindernis, maar eerder als een rijkdom 

mag ervaren worden. 

  



Zelf een Bijbelstudie maken 

In deze bundel willen we jullie helpen om als kringleider de Bijbel te bestuderen, zodat jullie jullie kring 

goed kunnen leiden. Bij elke tekst is er een specifieke aanpak gesuggereerd, maar de basis is altijd 

dezelfde: 

Bestudeer de tekst grondig 

In de hele IFES-beweging (de wereldwijde koepelorganisatie waar Ichtus lid van is) staat “inductieve” 

Bijbelstudie voorop als dé manier om een Bijbeltekst te benaderen. Dat betekent dat je vanuit de tekst 

vertrekt om zo tot de kern te komen en niet omgekeerd. Hieronder, bij “Manuscriptstudie” vind je 

meer uitleg. 

Haal de kern uit de tekst 

Als je goed weet wat de kern van de tekst die je zult bestuderen is, zul je veel gemakkelijker tot die 

kern kunnen komen tijdens de kring. Niet alleen kun je doelgerichter werken, je kunt ook gemakkelijker 

beslissen over zijsprongen die zich tijdens de avond aanbieden. 

Denk na over hoe je met je kring tot die kern kunt komen 

Erg veel kringleiders maken de fout te denken dat zodra de exegese (=tekstuitleg) gedaan is, de kring 

geslaagd zal zijn. Dit klopt niet. Na het bepalen van de kern is het erg belangrijk na te denken over hoe 

je samen met je kring tot die kern zult komen: welke werkvormen wil je gebruiken? Heel wat mensen 

denken dat het eenvoudigst is om een onderwijsleergesprek te doen (vraag en antwoord), maar dit is 

zowat de moeilijkste werkvorm die bestaat, omdat het erg moeilijk is in te schatten wat de kringleden 

zullen antwoorden. Vaak komen antwoorden waar je niet op voorbereid bent en op zulke moment is 

het niet gemakkelijk om goede vragen te verzinnen om alsnog tot de kern te komen. Het beste is 

werkvormen gebruiken waarbij je als kringleider zelf zo weinig mogelijk aan het woord bent. 



Manuscriptstudie 

Een manier om de Bijbel te bestuderen die je voor elke passage kunt gebruiken, maar ook erg zinvol is 

ter voorbereiding van het leiden van een kring, is de “manuscriptmethode” die bestaat uit drie 

stappen. 

Observatie 

Krijg in deze fase grip op het verhaal (wat zegt de schrijver?). Druk de tekst af. Laat voldoende 

witruimte rond de tekst, maar ook tussen de regels. Als je kunt, laat alle alinea- en versnummers weg. 

Overloop de tekst en probeer alles aan te duiden wat opvalt, wat vragen oproept, wat op structuur 

duidt, wat vaak terugkeert, … Gebruik pennen, gekleurde potloden om woorden te markeren, de 

structuur van het stuk in kaart te brengen, thema’s en verbindingen aan te geven. 

Hieronder volgen nog een aantal tips voor vragen. 

Vraag als een journalist Spoor de verbindingen op Leef je in in de tekst 

▪ Wie? 

▪ Wat? 

▪ Waar? 

▪ Wanneer? 

▪ Hoe? 

▪ Herhalingen 

▪ Overeenkomsten 

▪ Contrasten 

▪ Oorzaak – gevolg 

▪ Van het algemene naar 

het bijzondere 

▪ Van het bijzonder naar 

het algemene 

▪ Hoofdgedachten 

▪ Bijgedachten 

▪ Wat zie je, hoor je, ruik 

je, voel je? 

▪ Word een persoon in de 

tekst 

 



• Wat voor soort literatuur is dit? Een verhaal? Een dialoog? Poëzie? Commentaar van 
de schrijver?1 Het komt voor dat er meer dan één soort in het Bijbelgedeelte voorkomt. 

• Markeer signaalwoorden: want, omdat, daarom, sinds, zodat, maar, dus, enz. 

• Markeer logische eenheden in de tekst (welke stukken horen bij elkaar?) 
eenheid in thema, tijd, plaats, gedachte, actie, enz. 

• Noteer datgene wat je in de tekst je speciaal opvalt, dingen die onverwacht of 
ongewoon zijn, of die vragen/verbazing/onbegrip/irritatie bij je oproepen. 

• Zijn er verwijzingen naar, of associaties met andere Bijbelteksten? Lees die teksten in 
hun context (niet alleen de verzen zelf) en vraag je af waarom ze hier worden 
aangehaald. 

• Vind je iets in de tekst dat vragen oproept? Iets wat je irriteert, je verbaast of waar je 
moeite mee hebt? Schrijf het op! 

  

                                                           

1 Het genre of het soort tekst bepaalt mee de manier waarop je de tekst best benadert. Zo lees je een wettekst anders 

dan een gedicht en een verhaal anders dan betogende brief. 



Interpretatie 

In deze fase probeer je de volgende vraag op de lossen: wat wil deze tekst communiceren? Wat 

betekenen alle observaties die je gemaakt hebt? Wat is de kerngedachte van deze tekst? 

Centraal staat deze opdracht: Formuleer de betekenis van de tekst door antwoord te geven op de 

vraag wat de auteur met de tekst wil zeggen. 

De volgende vragen kunnen je daarbij helpen: 

• Formuleer vragen naar aanleiding van de dingen die je opvielen in de tekst.  

• Formuleer vragen over de taalkundige en inhoudelijke relaties die je hebt gevonden. 
Bijvoorbeeld: waarom herhaalt de auteur dit woord? Waarom gebruikt hij dit 
contrast? Handige vragen zijn “waarom (...) ?” en “wat is de betekenis van (...) ?” 

• Kijk nog eens naar de taalkundige en inhoudelijke relaties die je in de tekst hebt 
gevonden. Wat zijn de hoofdverbindingen en de hoofdonderwerpen in het gedeelte? 

• Concentreer je op de cruciale vragen. Dat zijn vragen die (1) uit de tekst zelf 
voortkomen; (2) over een groot deel van het gedeelte gaan; en (3) te maken hebben 
met de hoofdgedachte van het tekstgedeelte. 

• Probeer nu de vragen te beantwoorden. Maak daarbij in de eerste plaats gebruik van 
de tekst zelf, daarna van de directe context van de tekst binnen het Bijbelboek (m.a.w. 
de omliggende gedeeltes), daarna van de verwijzingen naar andere Bijbelgedeelten en 
tot slot van een Bijbels woordenboek, een commentaar, uitleg die in Bijbels wordt 
gegeven en andere hulpmiddelen.  

• Stel jezelf de ‘big question’: Welke boodschap wil de auteur overdragen aan de 
oorspronkelijke lezers? Wat zijn volgens jou de hoofdpunten, of hét hoofdpunt van dit 
gedeelte? Waarom staat deze passage hier?  

• Probeer de hoofdgedachte van de tekst samen te vatten in één zin. 

Applicatie (toepassing) 

In de laatste fase wordt nagedacht over het belang van de Bijbeltekst en de kerngedachte voor het ons 

leven. Dat kan gaan om een praktische opdracht (iets wat gedaan moet worden) of om een 

transformatieve opdracht (iets wat veranderd moet worden) of om een informatieve opdracht (kennis 

die toeneemt), etc. Probeer je er niet te gemakkelijk vanaf te maken door enkel toepassingen te 

formuleren die je niet veel kosten. Weet dat de Bijbel primair geschreven is aan groepen mensen (volk 

en kerk), dus de opdrachten zijn doorgaans in de eerste plaats opdrachten die we samen moeten doen, 

de persoonlijke opdracht volgt hier veelal uit. 

Centraal staat deze opdracht: Verbindt het gedeelte met je eigen leven en de wereld waarin wij leven.  

  



De volgende vragen kunnen daarbij helpen: 

• Zie je verbindingen tussen de tekst en je eigen leven en onze wereld? (Bijvoorbeeld: 
herken je je in een van de hoofdrolspelers in de tekst, waar raakt de boodschap van 
het gedeelte jouw leven?) 

• Heb je het idee dat God specifiek jouw kring of tot jou spreekt met betrekking tot een 
aspect van jullie/je leven? 

• Zijn er concrete geboden, beloften, voorbeelden of anti-voorbeelden in de tekst die je 
iets te zeggen hebben? 

• Zijn er concrete stappen die als reactie op dit gedeelte moeten gezet worden? Wees 
daarin eerlijk en duidelijk. (Neem zeker een agenda om zaken op te schrijven en kom 
hier op terug tijdens een volgende keer dat je elkaar als kring ontmoet) 

• Komt hierin iets naar voren wat van belang is voor mijn relatie met andere mensen, 
voor onze kring, onze gemeente of onze samenleving? 

• Zijn er dingen die we, individueel of als groep, concreet ter hand moeten nemen? 

• Wat heeft deze tekst jullie/je te zeggen over God?  

• Heeft deze tekst iets te zeggen hoe ik leef, denk, handel als student? Werpt deze tekst 
een nieuw licht op mijn studiedomein en de vragen die daar spelen? 

  



Lectio Divina 

Een tweede methode die erg de moeite loont en die bij elke Bijbeltekst kan gebruikt worden, is de 

lectio divina. Dit is een eerder bezinnende, intuïtieve Bijbellezing. Soms benaderen we de Bijbel te 

kennisgericht en laten we God te weinig tot ons hart spreken. Deze methode is erg goed om dit tegen 

te gaan. Eén iemand leidt de kring. De andere hebben geen Bijbel nodig, maar luisteren. 

Stap 1: Lees de tekst een eerst keer voor. Doe dit rustig. Wees na het lezen van de tekst even stil zodat 

de tekst goed kan doordringen. 

Stap 2: Zeg tegen de groep: “Denk tijdens de volgende lezing na of er iets is wat opvalt. Dat kan een 

woord, een zinsdeel of een zin zijn. Als er niet opvalt is dat geen probleem.2” Lees de tekst een tweede 

keer hardop voor. Wees even stil en laat daarna iedereen om beurt delen wat opviel (als er iets opviel). 

Wees als kringleider streng: laat de kringleden enkel kort delen wat opvalt en niets meer (dus ook geen 

uitleg erbij). 

Stap 3: Geef je groep bij de derde lezing de vraag mee: “Vraag je nu eens af waarom dit opvalt. Heel 

vaak is dit omdat er een link is tussen de Bijbeltekst en ons leven. Is er een link met je leven? Opnieuw 

is het geen probleem als je geen link vindt.” Lees de tekst een derde keer. Wees even stil en laat daarna 

iedereen om beurt kort delen wat de link is. Hou als kringleider in het oog dat de leden dit bondig 

doen. Grijp zo nodig in. 

Stap 4: Zeg tegen de groep: “Is er iets wat God jou wil duidelijk maken met deze tekst? God spreekt 

nog altijd tot ons door de Bijbel en dat doet Hij misschien nu. Soms spreekt God niet onmiddellijk of 

begrijpen we Hem niet. Het is geen probleem als het (nog) niet duidelijk is of God iets wil zeggen en 

wat Hij wil zeggen.” Lees de tekst een vierde keer. Wees even stil en laat daarna iedereen om beurt 

kort delen wat God hen wil zeggen met deze tekst. Hou opnieuw als kringleider in het oog dat de 

kringleden dit bondig doen. 

Stap 5: Je kunt eerst de tekst nog een vijfde keer lezen, maar dit hoeft niet. Neem uitgebreid de tijd 

om voor elkaar en wat er gezegd en gedeeld is te bidden. 

  

                                                           

2 Benadruk dit, zodat niemand zich ongemakkelijk voelt wanneer er niets opvalt. Dat kan ook gebeuren en dat is 

geen drama. 



Heel de Bijbel 

Zowat elke christen uit de Protestants-Evangelische familie zal het ermee eens zijn dat de Bijbel uit 

zowel het Oude als het Nieuwe Testament bestaat. Beiden vormen een essentieel deel en beiden zijn 

het Woord van God. Veelal lijkt het alsof we toch een voorkeur hebben voor het Nieuwe Testament, 

of toch zeker voor de oudtestamentische teksten die heel duidelijk naar Jezus verwijzen. 

Met Ichtus willen we onze overtuiging dat de hele Bijbel Gods Woord is in de praktijk omzetten. Dat 

heeft een aantal gevolgen. 

Ten eerste willen we ons graag in het Oude Testament verdiepen. Het Oude Testament was de Bijbel 

van de eerste christenen – de eerste brieven van Paulus werden pas 20 jaar na Jezus’ leven op aarde 

geschreven – en het hele Nieuwe Testament is doorspekt met verwijzingen en beelden uit het Oude 

Testament.  

Door het Oude Testament beter te bestuderen, kunnen we het Nieuwe Testament beter begrijpen. 

We gaan Gods grote plan zien en begrijpen beter hoe Jezus en de Kerk in dat plaatje passen. We gaan 

ook begrijpen hoe het Nieuwe Testament ook niet helemaal nieuw was, maar een onverwachte 

voortzetting van Gods plan. Er zitten nieuwe elementen in, maar het bouwt toch ook verder. 

Door het Nieuwe Testament goed te kennen gaan we het Oude ook beter begrijpen. We zien hoe 

profetische teksten reikhalzend naar Jezus uitzien. We begrijpen Gods wegen beter vanuit Jezus’ 

perspectief. 

Ten tweede willen we ons in de hele Bijbel verdiepen. Bepaalde delen van de Bijbel – in zowel Oude 

als Nieuwe Testament – worden veel minder vaak bezocht dan andere. Wij willen boeken zoals 

Leviticus, Jesaja, Hosea, en de brief van Jakobus aandacht geven; dit vanuit een diepe overtuiging dat 

God de schrijvers inspireerde en ons met deze boeken iets wil duidelijk maken over zijn karakter, zijn 

plan en zijn Zoon. 

Dit betekent ook dat we lastige teksten niet uit de weg gaan. Teksten waarover veel discussie is, maar 

ook teksten die we helemaal niet begrijpen – zowel vanuit cognitief, maar ook vanuit emotioneel 

standpunt. Waarom deed God iets wat gruwelijk lijkt? Spreekt deze tekst de wetenschap tegen? 

Ten derde willen we onze plaats in dit grote verhaal beter zien. Een sterker begrip van de hele 

heilsgeschiedenis helpt ons om ons eigen verhaal daarin te zien. We kunnen ons identificeren met en 

leren van Habakuk, Ruth en Lydia, maar ook zien waarin de verschillen liggen en hoe onze tijd nu anders 

is. We kunnen hun worstelingen en vragen naar onze tijd vertalen.  

We willen Jezus in dit alles zien. Als we geloven dat hij Gods Woord is, dan draait Gods “andere woord” 

(de Bijbel) helemaal om hem. Hij was er van in het begin en de hele Bijbel – van kaft tot kaft – is zijn 

verhaal met de mensheid. De Bijbel bestuderen is geen doel op zich, het is een middel om onze relatie 

met de Zoon van God te verdiepen, wat op zich weer een effect zal hebben op onze relatie met onszelf, 

onze medemens en de schepping. 

  



1 // Koningen 18:1-19:18 

Bijbelgedeelte 

181Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de HEER zich opnieuw tot Elia, met de woorden: ‘Ga 

je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen.’ 2Elia ging dus op weg naar 

de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden, 3dat Achab zijn hofmeester 

Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de HEER. 4Toen koningin Izebel de profeten 

van de HEER liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten 

verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. 5Achab zei tegen Obadja: ‘Ga alle bronnen 

en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en 

muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken.’ 6Ze namen ieder een deel 

van het land voor hun rekening: Achab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook 

alleen. 

7Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg: ‘Bent u 

het, Elia, mijn heer?’ 8‘Jazeker,’ antwoordde Elia. ‘Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt.’ 9Maar 

Obadja protesteerde: ‘Dat zou mijn dood zijn! Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Achabs genade 

wilt overleveren? 10Zo waar de HEER, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester 

niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk 

zweren dat ze u niet konden vinden. 11En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan 

komt? 12Zodra ik van u wegga komt er natuurlijk een geest van de HEER die u meevoert naar ik weet 

niet waar, en als ik dan tegen Achab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me 

vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de HEER.13Hebben ze u nooit 

verteld, heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de HEER liet uitmoorden? Dat ik honderd 

van hen een schuilplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijftig in een andere, en dat ik hen van 

voedsel en drinkwater heb voorzien? 14En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? 

Hij zal me vermoorden!’ 15Maar Elia antwoordde: ‘Zo waar de HEER van de hemelse machten, in wiens 

dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Achab mijn opwachting maken.’ 

16Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Achab ging Elia tegemoet, 17en zodra 

hij hem in het oog kreeg riep hij uit: ‘Bent u het, Elia? U, die Israël in het ongeluk hebt gestort?’ 18Elia 

antwoordde: ‘Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, dat hebt u zelf gedaan, u en het koningshuis van 

uw vader, omdat u de geboden van de HEER naast u hebt neergelegd en de Baäls bent gaan 

vereren. 19Welnu, laat heel Israël naar mij toe komen, bij de Karmel. Laat alle vierhonderdvijftig 

profeten van Baäl bij me komen, en ook alle vierhonderd profeten van Asjera, die door Izebel aan het 

hof zijn opgenomen.’ 

20Achab stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten bij de Karmel 

bijeenkomen. 21Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? 

Als de HEER God is, volg hem dan; is Baäl het, volg dan hem.’ De Israëlieten zeiden niets. 22Toen zei 

Elia: ‘Ik ben de enige profeet van de HEER die nog over is. De profeten van Baäl zijn met 

vierhonderdvijftig man. 23Breng ons twee stieren. Zij mogen als eersten een stier uitkiezen. Laten ze 

die in stukken snijden en op een brandstapel leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de 

andere stier gereedmaken en op een brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. 24U moet 

de naam van uw god aanroepen, en ik zal de naam van de HEER aanroepen. De god die antwoordt met 

vuur, is de ware God.’ Heel het volk stemde met dit voorstel in. 



25‘Begint u maar, u bent met velen,’ zei Elia tegen de profeten van Baäl. ‘Kies maar een dier en maak 

het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw god aan, maar steek het hout niet in brand.’ 26De 

profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele 

morgen lang riepen ze Baäl aan: ‘Baäl, geef ons antwoord!’ Maar het bleef stil en niemand gaf 

antwoord, hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. 27Toen het 

middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen: ‘Roep zo hard u kunt! Hij is toch een god? Hij heeft zeker 

iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien 

slaapt hij, en moet u hem wekken!’ 28De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun 

gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe tot het bloed over hun lijf stroomde. 29In 

vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur allang voorbij was en het uur voor 

het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen: het bleef stil, niemand gaf 

antwoord. 

30Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen 

staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de HEER weer op.31Hij nam twaalf stenen, evenveel als het 

aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jakob, tot wie de HEER had gezegd: 

‘Israël is je nieuwe naam.’ 32Met die twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de HEER, en 

daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van tweehonderd el. 33Hij stapelde het brandhout 

op, sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. 34Toen zei hij: ‘Vul vier kruiken met water 

en giet die over het offer en het brandhout uit.’ Toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en 

een derde keer doen. 35Het water liep over het altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te 

staan. 36Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en 

zei: ‘HEER, God van Abraham, Isaak en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent, en dat ik u 

dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. 37Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. Dan zal dit 

volk beseffen dat u, HEER, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt.’38Het vuur van 

de HEER sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water in de 

geul likte het op. 39Alle Israëlieten zagen het, en allen vielen op hun knieën en riepen: ‘De HEER is God, 

de HEER is God!’ 

40Toen zei Elia tegen hen: ‘Grijp de profeten van Baäl; laat niet één van hen ontkomen!’ De profeten 

werden gevangengenomen, en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kison, waar hij hen ter dood 

liet brengen. 

41Tegen Achab zei Elia: ‘Ga nu wat eten en drinken, ik hoor het geruis van de stortregen al.’ 42Achab 

ging iets eten en drinken en Elia ging naar de top van de Karmel. Daar ging hij gehurkt op de grond 

zitten, met zijn gezicht tussen zijn knieën. 43Zijn knecht droeg hij op: ‘Ga jij eens kijken, de kant van de 

zee uit.’ De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam zei hij: ‘Er is niets te zien.’ Zeven keer stuurde 

Elia hem terug, 44en toen de knecht voor de zevende keer was gaan kijken zei hij: ‘Er komt een klein 

wolkje uit zee opzetten, niet groter dan een handpalm.’ Daarop zei Elia: ‘Ga snel naar Achab en zeg 

hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem de weg afsnijden.’ 45In 

minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een 

enorme regenbui los. Achab reed in de richting van Jizreël. 46Elia werd door de hand van 

de HEER gegrepen. Hij schortte zijn lendendoek op en rende voor Achab uit, helemaal tot Jizreël. 

191Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had 

gebracht. 2Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen 

wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3Elia werd bang en vluchtte 

om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok hij één 

dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: 



‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5Hij viel 

onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en 

eet wat.’ 6Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een 

kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. 7Maar de engel 

van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar 

voor je.’ 8Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig 

dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9Daar ging hij 

een grot binnen om er de nacht door te brengen. 

Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’10Elia antwoordde: ‘Ik heb 

me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten 

hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik 

ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ zei 

de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, 

krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar 

de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar 

de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond 

zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.13Toen Elia dat hoorde, sloeg 

hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar 

klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle 

overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw 

verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige 

overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug 

en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram 

zalven. 16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, 

uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven.17Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal 

gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18Ik 

zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl 

hebben geknield en hem niet hebben gekust.’ 

Opmerking 

Als dit de eerste keer is dat je de kringbundel gebruikt, lees dan zeker ook even de inleiding, die heb je 

namelijk nodig. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

Samuels optreden op de Karmel doet Israël inzien dat God, God Almachtig is. Hierdoor herstelt hij de 

relatie tussen hen en God en herstelt hij Israël als natie ook. Daarenboven geeft deze tekst ook een 

inkijkje in de gebrokenheid van de mens (mn. Jesaja) en hoe zijn zelfbeeld herstelt moet worden. 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

God laat het volk en Elia zien dat Hij God Almachtig is. 

  



Werkvormen en vragen voor de kringleider 

▪ Inleiding  

Bekijk ter voorbereiding Bible Project ‘Kings’: https://www.youtube.com/watch?v=bVFW3wbi9pk 

Ons gedeelte komt maar zeer kort aan bod, maar het stuk geeft een goeie kadering voor heel het boek 

Koningen, legt goed uit wat een profeet is. 

▪ Lezen 

a) Lees heel het stuk verschillende keren door. Het is een lang stuk, dus het duurt even om 
jezelf ermee vertrouwd te maken. Lees best ook wat er voor komt en wat er na komt. 

b) Wat valt op? Wat roept vragen op? 

c) Wie zijn de hoofdrolspelers? Beschrijf hun karakter (doorheen het verhaal). 

d) Beschrijf het volk en de evolutie die ze doormaakt doorheen het verhaal. 

e) Er zitten veel contrasten in het verhaal. Traceer deze. Traceer ook de herhalingen. 

f) Er zitten veel natuurelementen in dit verhaal. Traceer ze. 

g) Verdeel de rollen in dit gedeelte: Verteller, Elia, Obadja, het volk, de Heer, Achab en 
Izebel, .... Lees samen het stuk (verschillende keren) voor en zie wat je hierdoor opvalt. 
Bevraag gerust elkaars intonatiekeuzes. 

h) Probeer hoofdthema’s en kerngedachten uit de tekst te halen 

▪ Begrijpen 

a) Elia wil dat het volk kiest. Wat staat er op het spel? 

b) Waarom richt Elia het verwoeste altaar van de Heer weer op? Wat (voor symboliek) zit 
hier achter? 

c) Waarom was Elia terneergeslagen? Was dit terecht? 

d) Wat hoopt God te bereiken bij Elia met heel de episode van de windvlaag, aardbeving, 
vuur en stilte? Is dit gelukt? 

e) Waarom laat God Elia drie mensen zalven/aanstellen? Wat deed dit of moest dit doen met 
Elia? 

f) Probeer het gedeelte in één zin samen te vatten. Toets je zin steeds aan de tekst. Laat de 
tekst dit toe? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bVFW3wbi9pk


▪ Toepassen 

a)  Wat leer je uit dit stuk over God, over Gods karakter? 

b) Herken je jezelf in één van de karakters? Wat moet je hiermee? 

c) Wat leer je over aanbidding en over hoe God zich openbaart? Wat moet je hier mee als 
kring, Ichtusgroep? 

d) Wat zou het in jou leven betekenen om ‘het altaar van de Heer te herstellen?’ 

e) Heeft God al ooit tegen jou gezegd ‘Wat doe je hier?’ 

f) Wanneer riep jij voor het laatst ‘De Heer is God, de Heer is God?’ 

g) De gebrokenheid van Elia komt in dit stuk ook aan bod. Zie je gebrokenheid bij jezelf, bij je 
kringleden, …? Wat ga je hiermee doen? Wat ga je als kring hiermee doen? Zeker in het 
licht van ‘de Heer is God, de Heer is God’? 

h) Elia moet leren dat God hem gebruikt, maar dat God ook op manieren werkt die Elia niet 
ziet en ook door andere mensen. Heb je deze les ook al geleerd? Hoe heeft God dit aan jou 
duidelijk gemaakt? 

i) Door het altaar te herstellen, door zijn optreden op de Karmel geeft Elia het volk haar 
identiteit als Gods volk weer terug. Doe als kring of ter voorbereiding eens een 
droomoefening. Hoe zou mijn land, mijn stad er uit zien als het volk zich zou keren tot God 
en erkennen ‘de Heer is God, de Heer is God.’ 

j) Sommigen zouden Obadja als een lafaard bestempelen omdat hij in het verborgene de 
Heer dient en daden van verzet en rebellie organiseert. Elia is met zijn dienst en optreden 
zeer publiek. Bespreek deze en andere voorbeelden. Wanneer doe je wat?  Hoe is 
jouw/jullie dienst aan de Heer? Publiek of in het verborgene? Waarom? 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

▪ Inleiding: achtergrondinfo 

Zoals reeds gezegd geeft de video van de Bible Project over Koningen een zeer goed overzicht en laat 

het ook zien hoe je dit gedeelte moet kaderen. 

▪ Lezen: achtergrondinfo 

In de vorige hoofdstukken lezen we dat Achab trouwt met Izebel, de dochter van koning Etbaäl uit 

Sidon. En dat hij de Baäl begint te dienen en zelfs een tempel voor hem opricht. Elia verbergt zich en 

God zorgt voor hem door raven de opdracht te geven hem te voeden. Ook woont hij ben een weduwe 

in Sidon en daar mag hij wonderen verrichten.  

Obadja is bang voor Achab. In de voorgaande hoofdstukken is er geen aanwijzing dat Achab 

uitzonderlijk wreed is, maar met zijn afgoderij overtreft hij wel de voorgaande koningen van Israël. 

Elia, noemt God ‘de Heer van de hemelse machten’. Heel dit stuk gaat over het aantonen van Gods 

Almacht tegenover Baäls onmacht. Het uitblijven van regen is hier al een begin van. 

Elia nodigt hen uit naar de Karmel. Ook dit is intentioneel, vermits deze berg werd geassocieerd met 

Baäl. Hij vraagt ook of de priesters van Asjera komen die Izebel aan het hof heeft opgenomen. Er staat 



iets in de strekking van ‘die eten aan haar tafel’. Het is frappant dat zij de weldoenster is, dat zij deze 

godsdienst en haar priesters steunt. 

In vers 22 zegt Elia dat hij de enige profeet is die nog overblijft. Tenzij de profeten die Obadja heeft 

verborgen sindsdien zijn omgekomen, klopt dit niet. We moeten dit eerder dan zien als retorische 

overdrijving. Elia wil een punt maken. 

Baäl wordt vaak afgebeeld met een bliksemschicht in zijn hand. Vuur uit de hemel of bliksem werd met 

hem geassocieerd. 

Elia beveelt om het altaar te overgieten tot het helemaal onder water staat. Dit kan een manier zijn 

om contrast te geven na jaren van droogte. Anderzijds is de Middellandse Zee niet ver weg van Karmel, 

dus misschien is het zout water. In beide gevallen, maakt hij het zichzelf een stuk moeilijker. 

Merk op (vers 38) dat het ‘vuur van de Heer’ komt, zonder een wolkje aan de lucht. 

Of Elia’s opdracht om de priesters te doden – een motief in dit stuk – van God komt of niet, weten we 

niet. Maar het wordt niet geduid. Dit soort geweld is niet evident voor ons. Hier is veel over 

geschreven. Een boek dat dit soort geweld en andere moeilijke passages duidt is ‘God behaving badly’. 

Elia rende voor Achab uit. Dit betekent niet dat hij hem per se inhaalde of veel sneller liep dan Achab 

in zijn rijtuig. Neen, hij gaat hem voor als deel van het gevolg van de koning, als koninklijke heraut. 

Door de kracht van de Heer loopt hij als heraut voor Achab en verkondigt hij dat de loyaliteit van de 

koning veranderd is. In Hettitische teksten is het vaak de godheid die voor de koning uitloopt. Hier is 

Elia dus ook een vertegenwoordiger van God zelf.3 

Elia loopt helemaal naar Berseba, helemaal naar het zuiden, quasi buiten de landsgrenzen. Gelooft hij 

nu ook dat de Heer slechts een regionaal god is, zonder macht in het buitenland? 

Het ‘gefluister van een zachte bries’ doet geen recht aan het enigmatische Hebreeuws. Het is eerder 

‘het geluid van de stilte’; implicerend dat God zijn glorie laat zien wanneer Hij in de stilte voorbij komt 

na al die grootse zaken.4 

‘Die hem niet hebben gekust’. Op een zwarte stèle van Salmanassar III zien we de Israëlitische koning 

Jehu de grond voor de Assyrische koning kussen. Dit was een gebruikelijke manier om onderwerping 

aan een godheid of koning te tonen. 

▪ Begrijpen: achtergrondinfo 

De wedstrijd tussen Baäl en de Heer. Het gaat hier om het aantonen dat God niet slechts een lokale 

god was (bijv de berg waar Mozes de wet kreeg, de Horeb) of een aspectgod (slechts macht over een 

deelaspect van het leven), maar God almachting. De god die de elementen beheerst, wint. Vuur is in 

eerste instantie een aanwijzing van Gods aanwezigheid (cfr. brandende braamstruik). Daarenboven 

werd Baäl geassocieerd met bliksem. Dus de Heer laat zijn macht en aanwezigheid zien zelfs op het 

‘domein’ van Baäl. Het vuur vertegenwoordigt ook het aanvaarden van het offer. Brandoffers zoals 

deze worden vaak vergezeld van een vraag. Hier is de vraag duidelijk het ophouden van de droogte. 

                                                           

3 Matthews, Victor Harold ; Chavalas, Mark W. ; Walton, John H.: The IVP Bible Background Commentary : Old 

Testament. electronic ed. Downers Grove, IL : InterVarsity Press, 2000 

4 Carson, D. A.: New Bible Commentary : 21st Century Edition. 4th ed. Leicester, England; Downers Grove, Ill., USA : 

Inter-Varsity Press, 1994 



Als beide groepen hiervoor hadden gebeden, dan had regen door beide goden gestuurd kunnen zijn. 

De wedstrijd hier gaat er om welke godheid antwoordt met vuur. De daaropvolgende regen kan dan 

toegewezen worden aan de juiste godheid. Zowel het antwoord met vuur als het zenden van regen 

zijn heel belangrijk in dit stuk.5 

Elia bouwde het verwoeste altaar van de Heer terug op en gebruikte hiervoor 12 stenen. Het verbond 

met de Heer, de identiteit van Israël als Gods volk, Israëls aanbidding, heel Israël stond op het spel. 

Deze daad is een heel geladen, een heel symbolische daad. Lees Jozua 4:6-8.  

Wanneer het volk uitroept ‘de Heer is God’, dan erkennen ze Hem niet als een god onder velen, maar 

als God Almachtig. 

God vraagt tot twee maal toe aan Elia wat hij daar doet? Tot tweemaal toe geeft Elia zijn neerslachtige 

antwoord waarin duidelijk is dat hij zichzelf overschat en dat hij God onderschat of op z’n minst toch 

niet altijd ziet wat God doet 

▪ Toepassen: achtergrondinfo 

Bespreek nu hoe de kringleider verantwoord de link kan leggen van observatie en interpretatie naar 

de toepassing voor ons vandaag. 

Niet inzien dat God niet enkel via jou werkt (via jouw ‘soort’ christenen), dat hij kan werken op 

manieren waar je nog nooit bij had stilgestaan kan leiden tot negativiteit, tot fanatisme, tot arrogantie. 

Dit stuk is een goede aanleiding om mensen te laten zien dat ze waardevol zijn en dat God hen 

individueel en als groep kan gebruiken, maar dat hij ook op oneindig veel andere manieren bezig is 

door heel veel verschillende mensen. 

  

                                                           

5 Matthews, Victor Harold ; Chavalas, Mark W. ; Walton, John H.: The IVP Bible Background Commentary : Old 

Testament. electronic ed. Downers Grove, IL : InterVarsity Press, 2000 



Van kringbundel naar kringvoorbereiding  

Dit is een heel lang gedeelte, hier moet je dus mee rekening houden in je eigen voorbereiding, maar 

ook bij je kring 

▪ Je eigen voorbereiding: 

Begin op tijd. Beter dat je je eigen observaties voor dit stuk spreidt over meerdere dagen. Kom 

regelmatig eens terug en lees het stuk nog eens. 

▪ Voor je eigen kring 

a) - Je kan het stuk op voorhand doorsturen, zodat je kringleden het stuk al gelezen hebben 
(misschien zelfs hun observaties al mee hebben). 

b) - Je kan deze tekst spreiden over twee kringavonden. 

c) - Je kan de tekst in stukken knippen (vind logische gehelen) en verdeel je kring ook in 
groepjes. Die groepjes kunnen dan de verschillende stappen in groep doorlopen onder 
jouw leiding en jij kan alles samenbrengen. 

d) Hoe begin je als kringleider nu aan je kringvoorbereiding m.b.v. de kringbundel? Stel je 
doel voor je kring vast: wat is de hoofdboodschap van de Bijbeltekst en van je kringopzet? 
Hoe link jij dit verantwoord aan het jaarthema? Heb je de Bijbeltekst grondig gelezen 
doorheen ‘lezen’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’ en zie je hierin een lijn? Heb je de 
achtergrondinfo doorworstelt? Dan ben je nu klaar om te beginnen aan de voorbereiding 
van je werkvormen en vragen voor je kringstudie. We raden sterk aan om ‘lezen’, 
‘begrijpen’ en ‘toepassen’ als hoofdstructuur te nemen voor je kringopbouw, want dat is 
een basisvoorwaarde voor een verantwoord gebruik van de Bijbel en het bereiken van je 
doel voor je kringstudie.  

  



2 // I Korintiërs 3:4-4 

Bijbelgedeelte 

4Wanneer de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ en een ander: ‘Ik van Apollos,’ bent u dan niet als alle andere 

mensen? 5Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof 

hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. 6Ik heb geplant, Apollos heeft 

water gegeven, maar God heeft doen groeien. 7Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen 

God is belangrijk, want hij doet groeien. 8Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze 

ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. 9Dus wij zijn medewerkers 

van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. 10Overeenkomstig de taak die God mij 

uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen 

bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, 11want niemand kan een ander fundament 

leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 12Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met 

goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro,13van ieders werk zal duidelijk worden wat het 

waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden 

gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. 14Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, 

zal hij worden beloond. 15Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter 

worden gered, maar door het vuur heen.16Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest 

van God in uw midden woont? 17Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want 

Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.18Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand 

van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs 

worden. 19Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: ‘Hij 

vangt de wijzen in hun eigen sluwheid.’20En er staat ook geschreven: ‘De Heer kent de gedachten van 

de wijzen; hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.’ 21Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan 

op een ander mens, want álles is van u; 22of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, 

heden of toekomst – álles is van u. 23Maar u bent van Christus en Christus is van God. 

41Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van 

God is toevertrouwd. 2Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. 3Maar 

hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel 

telt evenmin. 4Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten 

laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. 5Houd dus op te oordelen en wacht de 

tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is 

en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die 

hem toekomt. 6Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik 

gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven 

staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. 7Wie denkt u 

dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept 

u dan op alsof u het zelf verworven hebt? 8Maar natuurlijk – u bent al helemaal verzadigd, u bent al 

rijk, u bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan zouden wij het 

ook zijn. 9Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter dood 

veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel 

geworden. 10Wij zijn dwaas omwille van Christus, terwijl u dankzij Christus zo geweldig wijs bent; wij 

zijn zwak, terwijl u zo geweldig sterk bent; u staat enorm in aanzien, terwijl wij worden veracht. 11Tot 

op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we 

mishandeld, zijn we dakloos, 12zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen 

we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; 13worden we beledigd, dan antwoorden we 



vriendelijk. Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid. 14Ik 

schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te 

wijzen. 15Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Door 

Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. 16Ik roep u dus op 

mij na te volgen. 17Daarom ook stuur ik Timoteüs naar u toe, die mijn geliefd kind is, trouw aan de 

Heer. Hij zal u in herinnering brengen hoe ik in verbondenheid met Christus Jezus leef. Dat is wat ik 

overal aan iedere gemeente leer. 18Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn, omdat ze denken dat 

ik toch niet kom. 19Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik wel te 

weten komen of die opscheppers het bij woorden laten of dat ze werkelijk kracht bezitten.20Want het 

koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.21Dus wat wilt u? Moet ik met de stok 

naar u toe komen, of liefdevol en zachtmoedig? 

Opmerking 

Als dit de eerste keer is dat je de kringbundel gebruikt, lees dan zeker ook even de inleiding, die heb je 

namelijk nodig. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

Veel van wat er kapot is in deze wereld heeft te maken met ego, met destructief leiderschap en met 

een vertroebeld perspectief. Paulus houdt ons een ander beeld voor en roept op tot navolging. 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

Het is God die oordeelt en zijn beoordeling is de enige die telt. Wees dus in je oordeel over jezelf en 

anderen.  

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

▪ Inleiding  

a) Bekijk de video over de eerste brief aan de Korinthiërs van de Bible Project: 
https://thebibleproject.com/explore/1-corinthians/ Deze video geeft een goed overzicht 
en schetst goed de problemen die Paulus in deze brief aankaart. 

b) Beste leest je in je voorbereiding de hoofdstukken die hier aan voorafgaan. Je leest best 
ook Handelingen 18. Op die manier weet je veel meer van Paulus en Korinthe en van de 
problemen die Paulus hier aankaart. 

c) Dit is een brief. Bij brieven heb je doorgaans maar 1 kant van het verhaal en zie je niet 
altijd automatisch waarop gereageerd wordt. Om dit te illustreren voor jezelf of voor je 
kring de volgende oefening: ga eens naar de inbox van je gsm. Lees eens de berichtjes die 
je gekregen hebt. Snap je nog altijd waar de ander op reageerde? 

d) Het motto van België is: ‘Eendracht maakt macht’. Wat betekent dit? Wat zou dit kunnen 
betekenen? Sta hier zelf bij stil of doe dit als oefening bij met je eigen kring.   

e) Kijk eens naar het nieuws en kijk naar de leiders die momenteel veel aan bod komen 
(Trump, Orban, …). Vergelijk hun stijl met wat Paulus beschrijft.  

  

https://thebibleproject.com/explore/1-corinthians/


▪ Lezen 

a) Lees de tekst hardop 

b) Het is een brief aan een gemeente. Men hoorde dit dus als groep. De oproepen zijn dus 
aan een groep. Lees heel het stuk nog eens (hardop) en vervang ‘u’ door ‘jullie’. 

c) Wat valt op? Wat wordt herhaald? 

d) Zoek verbanden en verdeel in logische gehelen. 

e) Som op waar Paulus zegt ‘u bent een…’ 

f) Paulus vergelijkt zich met verschillende soorten mensen. Som ze op. 

▪ Begrijpen 

a) Welke titel zou je dit stuk geven? Laat de tekst dit toe? Beargumenteer vanuit de tekst. 

b) Wat betekenen de beelden die Paulus gebruikt? Waarom gebruikt hij net deze beelden 
van ‘dienaar’, ‘akker’, ‘bouwwerk’, ‘tempel’ enz? 

c) Hoe verandert je lezen en begrijpen van dit stuk wanneer je dit in de meervoudsvorm 
leest? Bijv. ‘Weten jullie niet dat jullie een tempel zijn van de Heilige Geest’? 

d) Wat zegt de tekst over oordelen (jezelf of anderen)? Hoe wordt het argument opgebouwd? 

e) Welk beeld schetst Paulus van zichzelf en van zijn eigen bediening als apostel? Waarom 
doet hij dat? 

▪ Toepassen 

a) Wat leert deze tekst je over God, over Jezus? Welk nieuw inzicht heb je gekregen in het 
karakter van God? 

b) Dit stuk gaat over verdeeldheid, over oordelen, over het voortrekken van mensen, over 
clique vorming, enz. Goed om op het einde van je eigen voorbereiding of samen met je 
kring hoofdstuk 13 te lezen van dezelfde brief. 

c) Zijn er lessen die je in je eigen kring, in je eigen Ichtusgroep kan toepassen uit deze brief 
als het gaat over leiderschap? 

d) Het zijn verkiezingen dit jaar. Kijk eens naar de leiders van verschillende partijen die zich 
naar voor schuiven. Vergelijk hen met het beeld dat Paulus van zichzelf schetst. 

e) Paulus roept de gemeente in Korinthe en ons op hem na te volgen. Wat zou dat voor jou, 
voor jouw kring betekenen?  

f) Het bekende gebed van Franciscus ‘Laat mij een instrument zijn van Uw vrede’ is zeer 
toepasselijk. Misschien kan je samen met je kring dit gebed bidden en zien waar er ‘haat’, 
‘onrecht’, enz. is en denk samen na hoe jullie hier een instrument van vrede kunnen zijn. 

  



Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

▪ Inleiding: achtergrondinfo 

Wederom. Het merendeel van de nodige achtergrondinformatie vind je in de  voorgaande 

hoofdstukken en in de gedeeltes in Handelingen die gaan over Paulus’ reis  naar Korinthe. Hier 

lees je de relatie van Paulus en Apollos tot Korinthe. Petrus  (Kefas) lijkt ook in Korinthe te zijn 

geweest (zie: I Kor. 1:12) 

▪ Lezen: achtergrondinfo 

Vers 19-20: Paulus verwijst naar Job 5:13 en Psalm 94:11. 

Alles is van u: Zie I Kor. 1:4-7 

▪ Begrijpen: achtergrondinfo 

We moeten weten dat rollen in de tijd van Paulus werden bepaald door je sociale status. De rijke, 

machtige mensen hadden een voorkeur aan religieuze, filosofische redenaar zoals Apollos. Zij keken 

neer op handenarbeid en hadden dus meer problemen met Paulus, die in zijn eigen onderhoud voorzag 

door tenten te maken. Paulus werd in dat licht dus niet gezien als een evident moreel leermeester. 

Doorheen de brief zie je dus dat de sociale verschillend die speelden in de brede maatschappij ook de 

kerk binnengedrongen waren. 

Paulus beschrijft zichzelf zeer bewust als dienaar. En hij beschrijft zowel zichzelf als Apollos met een 

beeld uit de tuinbouw. Deze jobs zouden door de elitaire Korinthiërs beide als minderwaardig worden 

gezien. En ze hadden geen reden tot roemen, vermits God hen beide de taak die ze hadden uitgevoerd, 

had toevertrouwd6. 

In hoofdstuk 4:7 stelt Paulus allemaal vragen die een einde zouden moeten maken aan al het roemen 

door christenen, gebruikt Paulus een portie ironie. In de verzen die volgen vergelijkt hij de christenen 

in Korinthe met de apostelen. 

▪ Toepassen: achtergrondinfo 

Er is weinig veranderd. We zijn nog even gevoelig aan het navolgen van de verkeerde voorbeelden. We 

hebben nog steeds een fout beeld van onszelf en van anderen. Bespreek leiderschap en de gevolgen 

van goed en slecht leiderschap. Denk na over leiderschap binnen Ichtus. Denk na over ‘celebrity cultus’, 

het quasi vereren van christelijke leiders binnen bepaalde kerken en christelijke gemeenschappen. 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

Hoe begin je als kringleider nu aan je kringvoorbereiding m.b.v. de kringbundel? Stel je doel voor je 

kring vast: wat is de hoofdboodschap van de Bijbeltekst en van je kringopzet? Hoe link jij dit 

verantwoord aan het jaarthema? Heb je de Bijbeltekst grondig gelezen doorheen ‘lezen’, ‘begrijpen’ 

en ‘toepassen’ en zie je hierin een lijn? Heb je de achtergrondinfo doorworstelt? Dan ben je nu klaar 

                                                           

6 Carson, D. A.: New Bible Commentary : 21st Century Edition. 4th ed. Leicester, England; Downers Grove, Ill., USA : 

Inter-Varsity Press, 1994 



om te beginnen aan de voorbereiding van je werkvormen en vragen voor je kringstudie. We raden 

sterk aan om ‘lezen’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’ als hoofdstructuur te nemen voor je kringopbouw, 

want dat is een basisvoorwaarde voor een verantwoord gebruik van de Bijbel en het bereiken van je 

doel voor je kringstudie.  

Er zijn aardig wat werkvormen die jou kunnen helpen bij je eigen voorbereiding, maar die ook je kring 

zouden kunnen helpen. Er worden er enkele hier aangedragen, maar jij kent je kring het beste en weet 

wat nodig is. 

  



3 // Markus 5:21-43 

Bijbelgedeelte 

21Jezus en zijn leerlingen gingen weer met de boot naar de overkant van het meer. Daar kwam een 

grote groep mensen naar Jezus toe. 22Er kwam ook een man die Jaïrus heette. Hij was een leider van 

de synagoge. Jaïrus zag Jezus en knielde voor hem. 23Hij zei tegen Jezus: ‘Luister alstublieft naar mij. 

Mijn dochter gaat dood! Kom alstublieft mee en leg uw handen op haar hoofd. Dan zal ze beter worden 

en blijven leven.’ 24Toen ging Jezus met Jaïrus mee. 

Een grote groep mensen volgde Jezus, en iedereen duwde tegen hem aan.25Tussen de mensen liep ook 

een vrouw die al twaalf jaar ziek was. Ze verloor steeds bloed. 26Allerlei dokters hadden haar 

behandeld, maar de pijn was alleen maar erger geworden. Ze had al haar geld aan die dokters 

uitgegeven. Maar het was niet beter geworden, alleen maar slechter. 

27Die vrouw had over Jezus gehoord. Ze ging tussen de mensen door totdat ze vlak achter Jezus was, 

en ze raakte zijn jas aan. 28Want ze dacht: Om beter te worden, hoef ik alleen maar zijn kleren aan te 

raken. 29En inderdaad, het bloeden stopte meteen. De vrouw voelde dat ze helemaal beter was. 

30Op hetzelfde moment voelde Jezus dat er kracht uit hem wegging. Hij draaide zich om naar de 

mensen en zei: ‘Wie heeft mij aangeraakt?’ 31Deleerlingen zeiden tegen hem: ‘Hoe kunt u dat nu 

vragen? Iedereen staat hier tegen u aan te duwen!’ 32Maar Jezus keek rond. Hij wilde weten wie hem 

aangeraakt had. 

33De vrouw begreep wat er gebeurd was. Bevend van angst kwam ze naar voren en knielde voor Jezus. 

En ze vertelde hem eerlijk wat er gebeurd was. 34Jezus zei tegen haar: ‘Je bent beter geworden dankzij 

je geloof. Je kunt gerust zijn, je ziekteis weg.’ 

35Terwijl Jezus nog sprak tegen de vrouw, kwam er iemand met een bericht voorJaïrus. Hij zei: ‘Uw 

dochter is gestorven. U kunt Jezus nu maar beter met rust laten.’ 36Jezus hoorde dat en zei 

tegen Jaïrus: ‘Wees niet bang! Blijf geloven.’ 

37Jezus liet niemand meegaan, behalve Petrus, en de broers Jakobus enJohannes. 38Ze kwamen bij het 

huis van Jaïrus. Daar hoorden ze veel lawaai. Binnen stond een groep mensen te huilen en te 

schreeuwen. 39Jezus zei: ‘Waarom staan jullie zo hard te huilen? Het meisje is niet gestorven, maar ze 

slaapt.’ 

40De mensen lachten hem uit. Maar Jezus stuurde iedereen naar buiten. Hij nam alleen de ouders van 

het meisje mee, en de drie leerlingen. Ze gingen naar de kamer waar het meisje lag. 41Jezus pakte haar 

hand vast en zei: ‘Talita koem.’ Dat betekent: ‘Meisje, sta op!’ 42Meteen stond het meisje op en ze 

begon te lopen. Ze was twaalf jaar. 

Iedereen die het gezien had, was stomverbaasd. 43Jezus zei tegen hen: ‘Niemand mag dit te weten 

komen!’ En hij zei ook: ‘Geef haar wat te eten.’ 

Opmerking 

Als dit de eerste keer is dat je de kringbundel gebruikt, lees dan zeker ook even de inleiding, die heb je 

namelijk nodig. 



Verantwoording keuze tekst in het licht van het jaarthema 

Marcus 5:21-43 gaat over Jezus die twee verschillende vrouwen lichamelijk herstelt. Als je dieper 

graaft, zal je merken dat Jezus  naast lichamelijk herstel ook sociaal herstel biedt. 

Kerngedachte 

Jezus brengt herstel voor iedereen. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

We delen de werkvormen en vragen in volgens ‘inleiding’, ‘lezen’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’. We geven 

hiermee een aanzet om als kringleider eerst zelfstandig het tekstgedeelte te bestuderen. Daarna kan 

je ‘de achtergrondinfo’ doornemen ter verdieping, zodat je daarna je kringstudie kan voorbereiden. 

▪ Inleiding 

a) Lees het Bijbelgedeelte een aantal keer door. 

b) Bekijk https://www.bible.com/nl/videos/3179-mark-5-21-43-from-lumoproject-dot-com 

c) Lees het verhaal ook eens in een andere vertaling of in de andere evangeliën (Lucas 8:40-
56 en Mattheüs 9:18-26) 

d) Bekijk dit filmpje om een overzicht van het Marcusevangelie te krijgen: 
https://www.youtube.com/watch?v=HGHqu9-DtXk 

▪ Lezen 

a) In de inleiding van deze kringenbundel vind je een lijst met algemene observatievragen 
(zie ‘manuscriptstudie’). Druk Marcus 5:21-43 af en bestudeer de tekst d.m.v. die vragen. 
Maak notities. 

b) Wie zijn de hoofdrolspelers in dit verhaal? 

c) Wat valt je op aan de structuur/opbouw? 

d) Wat gebeurt er?  

e) Zijn er tegenstellingen? Of gelijkenissen? 

f) Welke emoties komen voor in het verhaal? 

g) Welk soort tekst is dit? 

h) Welke woorden komen vaak terug? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HGHqu9-DtXk
https://www.bible.com/nl/videos/3179-mark-5-21-43-from-lumoproject-dot-com


▪ Begrijpen 

a) Wat leer je over Jezus in deze tekst? 

b) Neem een blad en maak een kolom voor Jaïrus en voor de bloedende vrouw. Welke 
gelijkenissen en verschillen zijn er? Schrijf op. 

c) Waarom vraagt Jezus geheimhouding aan de getuigen in het huis van Jaïrus. 

d) Waar komt de angst van de bloedende vrouw vandaan wanneer Jezus vraagt wie hem 
aangeraakt heeft? 

e) Waarom 12 jaar? Heeft dit getal een bepaalde betekenis? 

f) Welke rol speelt geloof in deze tekst? 

g) Wat heeft deze tekst te maken met het jaarthema? 

▪ Toepassen 

a) Bekijk de algemene toepassingsvragen in de manuscriptstudie eerder in deze bundel. 

b) Waar plaats je jezelf op de (on)uitgesproken treden  van de sociale ladder in de 
maatschappij en  in je universiteit of hogeschool? 

c) Hoeveel belang hecht je aan sociale status en aanzien? 

d) In wie herken jij jezelf het meest: Jaïrus of de bloedende vrouw? Waarom? 

e) Welke zaken hinderen je om tot Jezus te naderen (publiekelijk alsook in het geheim) 

f) Waar zie je nood aan sociaal herstel rondom je? Wie zijn vandaag de sociaal uitgestotenen 
(maak eventueel een collage met krantenartikelen) 

g) Op wie kijk jij neer? (academisch, sociale status, afkomst…) 

h) Waar zie je linken met je eigen leven? 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

▪ Inleiding: achtergrondinformatie 

Auteur, plaats en datering:  

Marcus is waarschijnlijk het oudste evangelie in de Bijbel. Veel geleerden nemen aan dat dit evangelie 

is ontstaan tussen 60 en 70 na Chr. Het is vermoedelijk geschreven door Johannes Marcus, iemand die 

met de apostel Paulus, Barnabas en Petrus gewerkt heeft. Over hem lezen we o.a. in Hand.12:12. De 

vroege kerk geloofde dat Petrus de voornaamste informatiebron was voor Johannes Marcus voor het 

schrijven van het evangelie. Een belangrijk getuigenis hiervoor komt van de kerkvader Papias (70-160 

n.Chr.) die over het auteurschap schrijft dat Marcus “alles wat Petrus zich herinnerde nauwgezet heeft 

opgeschreven, maar niet in volgorde (…)”(History of the Church 3.39.15). Het evangelie is waarschijnlijk 

ontstaan in Rome (waar Petrus werd gekruisigd volgens de overlevering), zoals ook blijkt uit de diverse 

Latijnse termen in het evangelie. 

  



Doelgroep 

Tijdens het schrijven van zijn evanglie had Marcus een specifieke doelgroep voor ogen. 

De lezers kennen geen Aramaic en hebben een gebrek aan kennis van de Joodse gewoontes. De vele 

Griekse vertalingen doen vermoeden dat het geschreven is voor heidenen. (Voorbeelden van 

vertalingen en uitleg zijn: 5:41; 7:1-4,11,34: 10:46; 14:36; 15:22,34,42). Toch zien we dat Marcus niet 

alles vertaald. Ze kennen dus wel een aantal Joodse gebruiken. (e.g. Satan 1:13; 3:23 of Hosanna 11:10) 

Het doelpubliek sprak hoogstwaarschijnlijk Latijns of een Grieks met Latijnse invloeden. Dit leiden we 

af uit de Latijnse leenwoorden in zijn evangelie. In hoofdstuk 12 vers 42 spreekt Marcus over de 

Quadrans munten. Deze munten werden alleen in het westen en in het Romeinse rijk gebruikt, niet in 

Palestina.  

Een ander vermoeden over de lezers die Marcus voor ogen had, is dat ze vervolgde christenen (Keener, 

1993)zijn waarvan sommigen hun geloof ontkend hebben. Marcus zijn schrijfwijze en onderwijs duiden 

hierop (8:34-38; 10:30; 13:9-13; 14:27-31). 

Ondanks al deze aanwijzingen is er geen zekerheid over het doelpubliek. Volgens verschillende 

onderzoekers schreven Marcus en de andere evangelisten voor een groot en wijdverspreid doelpubliek 

in het Romeinse rijk en niet per se voor een specifieke kerkgemeenschap. 

Centrale thema’s Bijbelboek: 

Het centrale thema van het evangelie van Markus is het leven van Jezus. Anders dan de andere 

evangelisten focust Markus op de dood van Jezus.  

Het messiaans geheim is een duidelijk onderwerp in het Markusevanglie. Jezus verbergt zijn ware 

identiteit, dat Hij de Messias is, voor het grote publiek. Daarnaast is het falen van de discipelen ook 

een veelbesproken onderwerp. 

Genre:  

De vier evangeliën zijn oude biografieën over het leven van Jezus.  

Structuur en opbouw: 

Het Marcusevangelie kan in vijf delen opgedeeld worden. 

• Proloog (1:1-13) 

De komst van de Messias wordt aangekondigd door Johannes de doper. 

• Narratio (1:14-6:13) 

Hoofdstuk vier staat centraal in dit gedeelte. Hierin worden de gelijkenissen verteld. Daarnaast hebben 

deze hoofdstukken als functie om Jezus voor te stellen. Wat doet Hij? Zijn daden en woorden krijgen 

alle aandacht. 

• Argumentatio (6:14-10:52) 

De vraag “Wie is Jezus?” is belangrijk in dit deel. Jezus wordt steeds miskend door de mensen rondom 

Hem. In hoofdstuk 8 zien we dat Jezus eindelijk herkend wordt. Deze herkenning wordt gekoppeld aan 

de oproep om Jezus te volgen. 



• Ontknoping (11:1-15:47) 

In de ontknoping wordt verteld wat er met Jezus gebeurt en hoe het gaat aflopen. Zijn laatste weken 

op aarde worden getoond. 

• Epiloog (16:1-8) 

Het Marcusevangelie eindigt met de verkondiging dat Jezus uit de dood is opgestaan. 

▪ Lezen: achtergrondinformatie 

Het Messiaans Geheim  

In het Markusevangelie zegt Jezus nergens expliciet dat Hij de Zoon van God is. Dit wordt het 

‘Messiaans Geheim’ genoemd. In dit evangelie wachtte Jezus tot God Zijn identiteit onthulde aan de 

toehoorders en apostelen. Jezus heeft pas publiekelijk toegegeven dat Hij de Messias is voor het 

gerecht van de hogepriester . De lezer wordt door de auteur als het ware meegenomen als leerling van 

Jezus, samen met de apostelen, naar de climax van de laatste week waarin de lezer gaandeweg mee 

ontdekt dat Jezus daadwerkelijk de Messias is. 

Aanvullende informatie uit Johannes en Mattheüs  

Veel van wat er in dit hoofdstuk verteld wordt komt ook in Mattheüs en Johannes voor. De verhalen 

in verschillende Bijbelboeken vergelijken kan interessant zijn en kan sommige gebeurtenissen 

verduidelijken of een ander licht op de zaak laten schijnen. Het verhaal van de bloedende vrouw en 

het dochtertje van Jaïrus kan je ook lezen in Lucas 9:40-56 en Mattheus 9:18-26. 

Het ‘lijden, sterven en de Verrijzenis’ als biografie  

Dit evangelie besteedt bijna de helft van het boek aan de laatste week van Jezus op aarde. In de Grieks- 

Romeinse oudheid was het in biografieën algemeen gebruikelijk om veel aandacht te besteden aan de 

laatste uren en de manier van sterven van een belangrijk persoon. Dit zei namelijk iets over het 

karakter en wijsheid van de held. Het is pas tijdens het proces dat Markus laat zien dat Jezus de Christus 

(= ‘Messias’ of ‘gezalfde koning’) is. 

▪ Begrijpen: achtergrondinformatie 

Joodse synagoge en hun leiders 

Toen het volk Israël in aantal groeide en zich verspreidde over het Beloofde land was het niet langer 

mogelijk om als een groep samen te komen en De Wet te bestuderen. Daarom werd er in kleinere 

groepen bijeengekomen. Elke gemeenschap/dorp richtte een ontmoetingsplaats in die geleid werd 

door de aangestelde verantwoordelijken, vaak dorpsoudsten. Deze ontmoetingsplaatsen werden 

Synagoges genoemd en werden gebruikt voor onderwijs en aanbidding, maar ook voor sociale 

aangelegenheden. 

Doorheen de jaren groeiden de synagoges uit tot instituten met verschillende functies en rollen: 

• Farizeeërs: 

De Farizeeërs verdiepten zich in De Wet. Ze geloofden in leven na de dood, het belang van rituelen, de 

heropstanding van het lichaam…De Farizeeërs werden door het volk gerespecteerd om hun vroomheid 

(Zavada, 2017). 



• Sadduceeën: 

De Sadduceeën waren een groep mensen die zich identificeerden met de priesterlijke aristocratie. Ze 

verwierpen de tradities van de ouderen die door de Farizeeën hoog in het vaandel werden gedragen. 

De Sadduceeën verkozen het bestuderen van de Torah (Wilson, 2018). 

• Schriftgeleerden: 

De Schriftgeleerden waren de onderwijzers van de wet. Zij konden bij de Sadduceeën of de Farizeeër 

behoren. Schriftgeleerden waren gerespecteerde leraren en hadden vaak een leerling waarmee ze de 

wet bestudeerden. De Schriftgeleerden konden wettelijke documenten opstellen (Wilson, 2018). 

• Ouderlingen 

De ouderlingen hadden de algemene leiding over de religieuze zaken van hun gemeenschap.  

• Leider van de synagoge 

De leider van de synagoge had de hoogste rank. Hij had de onmiddellijke supervisie over de religieuze 

diensten. Hij wees de predikers en voorbidders aan, stond in voor het navolgen van de juiste 

gedragingen tijdens de samenkomsten en was verantwoordelijk voor het gebouw (Mitchell, 1900).  

• Aalmoezenier 

Deze persoon stond in voor de collecte en het uitdelen van de bijdragen van de mensen (Mitchell, 

1900). 

• Minister 

De minister stond in voor de zorg van de Heilige geschriften, het aanreiken van de juiste rollen, 

onderwijs van de kinderen, geselen… (Mitchell, 1900) 

Onreinheid 

In de tijd van Jezus werd het leven nog steeds geleid en vormgegeven op basis van de wetten uit het 

oude testament. In deze wetten staan onder andere regels voor de vrouwen wanneer zij aan 

bloedverlies lijden (Leviticus 15:19-30) 

Wanneer een vrouw haar maandelijkse periode van bloedverlies had, moest zij zich afzonderen, omdat 

ze onrein was. Pas als haar bloedingen gestopt waren en ze het reinigingsritueel had ondergaan, mocht 

ze zich weer in de samenleving begeven. Indien de vrouw iemand aangeraakt heeft, wordt die persoon 

ook als onrein beschouwd.  

In Numeri 19:11-22  lezen we ook wetten en regels rond het aanraken van lijken. Het aanraken van 

een dode is uiterst onrein.  

  



Handoplegging 

Handoplegging komt zowel in het oude als in het nieuwe testament aan bod. De betekenis ervan is 

verschillend per situatie. 

Mozes legt zijn handen op Jozua om hem zijn opvolger te maken. In Numeri 8:10-14 lezen we over 

handoplegging wanner het gaat over God eren. In Exodus en Leviticus wordt het gebruikt voor 

priesterwijding en offers. In het nieuwe testament zien we handoplegging bij het overdragen van een 

zegen, bij gebed, overgave… (Vandenberghe, 2016). 

In het Nieuwe Testament gaat handoplegging vaak gepaard met genezing van ziekte of zonde (Luc. 

13:13; Mar. 8:23-25). We zien dat Jezus bij zieken die bedlegerig zijn de hand neemt om hen recht te 

trekken ( Mar. 1:30, maar ook het dochtertje van Jairus). Dit gebaar van Jezus gaat vaak gepaard met 

woorden. Tegen de melaatse zegt Jezus “ Ik wil het, word rein.” Tegen de dochter van Jairus zegt Hij 

“Talita Koem – meisje, sta op.”  

12 jaar 

In de tijd van Jezus was de huwbare leeftijd voor een vrouw 12 jaar. De dochter van Jairus had een 

belangrijke periode in haar leven en dat van haar ouders bereikt. 

Het getal 12 komt vaak voor in de Bijbel en wijst op iets dat compleet is. Jezus had 12 discipelen, Jakob 

had 12 zonen, 12 stammen van Israël,  het nieuwe Jeruzalem zal 12 stadspoorten hebben 

(openbaringen 12:1)…  

Sociale status 

Armen, zieken, wezen…behoorden in de tijd van Jezus tot de laagste klasse in de maatschappij. Ze 

werden uitgesloten en verstoten. Niet alleen in het dagelijkse leven maar ook in de religieuze aspecten.  

De grondbezitters, overheidsmedewerker en legerofficieren alsook de religieuze leiders genoten 

aanzien en behoorden tot de hoogste klasse. Zij maakten beslissingen voor de bevolking en waren 

gekend. 

Geloof 

“ Je geloof heeft je gered” is een zin die Jezus regelmatig uitspreekt wanneer iemand Hem vraagt om 

genezing. De melaatse (luc. 17,19) , de lamme (marc. 2:5)  zo ook de bloedende vrouw.  

Ondanks haar onreinheid baant de vrouw zich een weg naar Jezus. Het is duidelijk dat het Jezus’ macht 

was die haar genezen heeft (vers 30) en toch verwijst Jezus naar haar geloof. Door haar geloof heeft 

ze gehandeld. 

Wanneer de boodschappers komen zeggen dat Jairus’ dochter gestorven is, draagt Jezus hem op te 

blijven geloven. 

▪ Toepassen: achtergrondinformatie 

Met het verhaal van Jairus en de bloedende vrouw kunnen we verschillende richtingen uit. Diverse 

(actuele) thema’s komen aan bod: sociaal herstel, lichamelijk herstel, sociale status, nederigheid, 

geloof (publiekelijk en geheim). 

In het volgende puntje: “naar de kringavond” focussen we maar op een van deze zaken. Denk tijdens 

de voorbereiding na of dat onderwerp geschikt is voor je kring. Misschien heb je op vorige avonden 



zaken opgemerkt en denk je dat een van de andere thema’s momenteel meer van toepassing is. Ga 

dan zeker op zoek naar werkvormen voor dat thema en vraag eventueel je studentenwerker om hulp. 

Naar de kringavond 

a) Bestudeer de tekst door hem veel te lezen, aan te duiden wat je opvalt, de vragen bij het 
stuk lezen te bekijken en zelf vragen op te lijsten die je hebt bij het stuk. 

b) Zoek naar antwoorden in de tekst op de vragen die je hebt. Als je sommige antwoorden 
niet vindt, kijk dan bij de verduidelijking. Probeer het echter eerst alleen. Als je daar geen 
antwoorden vinden op vragen die echt noodzakelijk zijn kun je ook een commentaar 
raadplegen. Niet alle achtergrondinfo is echter noodzakelijk om te komen tot de 
kerngedachte. 

c) Kom vanuit de vorige twee punten tot de kerngedachte van je tekst. Waar gaat deze tekst 
over en wat is de relatie tot het jaarthema. 

d) Vanuit de kerngedachte kun je beginnen om de kringavond voor te bereiden. Dit doe je 
door je kring te leiden naar de kerngedachte. Er zijn verschillende goede manieren om dat 
te doen, maar zorg wel dat je het lezen, begrijpen en toepassen implementeert. Deze 
onderdelen zijn nodig om de Bijbel op een verantwoorde manier te gebruiken. Het gebruik 
van werkvormen is niet enkel didactisch relevant, maar kan je zeker helpen om tot de 
kerngedachte te komen. 

e) Heb bij de toepassing zowel aandacht voor het individu, je kring, de diverse 
studierichtingen, de ichtusgroep en de maatschappij. Misschien is de toepassing niet voor 
het individu bedoelt, maar voor de gemeenschap. 

f) Mogelijke toepassingen voor de kring zijn: 

g) Begin met het verhaal na te spelen. Verdeel rollen en leef je in het verhaal in.  

h) Verdeel je kring at random in 2 groepen, (een buitencirkel en een binnencirkel) als 
kringleider wordt je niet mee ingedeeld, maar zit je wel mee in de binnencirkel) 

i) Groep 1: deze mensen bevinden zich op het laagste niveau. Zij zitten in de buitenste cirkel. 
Wanneer zij iets willen delen, moeten ze hun hand opsteken en wachten tot ze aangeduid 
worden. 

j) Groep 2: zijn de mensen die zich op het hoogste niveau bevinden. Zij zitten in de binnenste 
cirkel en kunnen gewoon deelnemen aan het gesprek en hebben hapjes en drankjes 
binnen handbereik. 

k)  Maak samen met je kring een collage van krantenknipsels die handelen over sociale status 
en sociale uitsluiting. 

  



4// Klaagliederen 1 

Bijbelgedeelte 

11Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad. 

Een weduwe is ze geworden, zij die groot was onder de volken, 

de vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen. 

2Heel de nacht weent zij, haar wangen zijn nat van tranen. 

Er is niemand die haar troost, niemand van haar vele minnaars; 

geen vriend bleef haar trouw, allen zijn haar vijandig gezind. 

3Juda is verbannen na een tijd van nood en zware onderdrukking; 

zij zit neer te midden van de volken, maar vindt geen rust: 

haar vervolgers belagen haar, drijven haar in het nauw. 

4De wegen naar Sion treuren, er zijn geen feestgangers meer. 

Haar poorten liggen verlaten, haar priesters zuchten, 

haar meisjes zijn bedroefd. En zijzelf: bitter is haar lot. 

5Haar vijanden zijn heer en meester, zo zeker van zichzelf. 

De HEER heeft haar dit aangedaan om haar vele overtredingen. 

Haar kinderen zijn gevangen weggevoerd, voor de vijand uit. 

6Sion heeft al haar glans verloren. 

Haar leiders zijn als herten die geen weidegrond meer vinden. 

Ze zijn gevlucht, van al hun kracht beroofd, voor hun vervolgers uit. 

7Jeruzalem denkt ten tijde van haar nood en haar zwervend bestaan 

aan alle kostbaarheden die zij vanouds bezat. 

Toen haar volk in handen van de vijand viel, schoot niemand haar te hulp; 

de vijanden die haar zagen, lachten om haar ondergang. 

8Haar zware zonden maakten Jeruzalem tot een voorwerp van spot; 

wie haar eerden, verachten haar, nu ze haar naaktheid zien. 

En zij, zij kreunt en zucht en wendt zich af. 

9Haar onreinheid kleeft aan de zoom van haar kleed. Dit einde had ze niet voorzien. 

Ontstellend diep is zij gezonken, er is niemand die haar troost. 

– HEER, zie toch mijn nood, zie hoe de vijand zich verheft. 



10De vijand heeft zijn hand naar haar kostbaarheden uitgestrekt. 

Zij moet aanzien hoe het heiligdom betreden wordt door vreemde volken, 

aan wie u de toegang tot de gemeenschap had ontzegd. 

11Alle inwoners zuchten en steunen, op zoek naar wat brood, 

ze ruilen hun kostbaarheden voor voedsel, om weer levenskracht te krijgen. 

– HEER, zie mij, merk toch op hoezeer ik word veracht. 

12Jullie die hier voorbijgaan, raakt het jullie niet? Merk toch op en zie: 

is er leed als het leed dat mij wordt aangedaan, 

dat de HEER op de dag van zijn toorn over mij heeft uitgestort? 

13Hij liet uit de hoogte vuur neerdalen, dat in mijn gebeente brandt. 

Hij spande een valstrik voor mij, hij deed mij terugdeinzen. 

Hij verwoestte mijn leven en maakte me ziek, dag na dag. 

14Hij heeft mijn overtredingen gebundeld en ze vastgemaakt als een juk; 

ze drukken zwaar op mijn nek, mijn kracht is gebroken. 

De Heer heeft mij uitgeleverd aan hen bij wie ik weerloos ben. 

15De Heer heeft de machthebbers in mijn midden verworpen, 

hij heeft het tijdstip bepaald om mijn jongemannen te breken. 

De Heer heeft vrouwe Juda in de wijnpers vertrapt. 

16Hierom ween ik, hierom baden mijn ogen in tranen. 

Oneindig ver weg is mijn trooster, die mij levenskracht geeft. 

Mijn kinderen zijn verbrijzeld, want groot was de overmacht van de vijand. 

17Sion strekt haar handen uit, maar er is niemand die haar troost. 

De HEER heeft de vijanden rondom tegen Jakob opgeroepen; 

zij bejegenen Jeruzalem alsof ze onrein is. 

18De HEER staat in zijn recht: ik trotseerde zijn bevel. 

Luister toch, volken, en zie hoe ik lijd: 

mijn meisjes en mijn jongemannen zijn gevangen weggevoerd. 

19Ik riep om mijn minnaars, maar zij lieten mij in de steek. 

Mijn priesters en oudsten zijn in de stad omgekomen, 

zoekend naar voedsel om in leven te blijven. 

20HEER, zie mijn ellende: mijn ingewanden staan in brand, 



mijn hart wordt verscheurd, omdat ik zo opstandig ben geweest. 

Buiten berooft het zwaard mij van mijn kinderen, binnen heerst de dood. 

21Hoor toch hoe ik zucht, er is niemand die mij troost. 

Al mijn vijanden hoorden van mijn rampspoed en juichten uw daden toe: 

de dag die u had bepaald, brak aan. – Laat hen nu delen in mijn lot! 

22Neem hun verdorvenheid in ogenschouw, en doe met hen 

wat u met mij gedaan hebt vanwege al mijn overtredingen. 

Talrijk zijn mijn verzuchtingen, en mijn hart is ziek. 

Opmerking 

Als dit de eerste keer is dat je de kringbundel gebruikt, lees dan zeker ook even de inleiding, die heb je 

namelijk nodig. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

Het thema van dit jaar is ‘Herstel!’. Deze tekst uit Klaagliederen past daar perfect bij. Klaagliederen 1 

gaat over de verbanning van Jeruzalem naar Babylon, waarbij Jeruzalem vergeleken wordt met een 

vrouw die pijn lijdt door al het verlies. Waar blijft het herstel voor Jeruzalem? En hoe zit het met het 

verlies vandaag de dag van mensen in oorlogssituaties? Op welke manier kan er herstel bereikt 

worden?    

Kerngedachte/ centrale boodschap 

Bij groot verlies, ook als groep door een oorlog, is het goed de klacht, de emotie kenbaar te maken aan 

God. In het erkennen van de situatie zit het begin van Gods herstel. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

▪ Inleiding (zie: www.jointhebibleproject.com ) 

a) Om alles beter te begrijpen, is het nuttig om deze filmpjes van de Read Scripture-serie te 
bekijken, zodat je een opfrissing krijgt van de context van deze tekst: 

b) Video 1: een samenvatting van het boek Koningen 

c) https://www.youtube.com/watch?v=bVFW3wbi9pk  

d) Video 2: een samenvatting van het boek Klaagliederen 

e) https://www.youtube.com/watch?v=p8GDFPdaQZQ  

f) Wat voor tekst is het boek Klaagliederen?  

g) Welke invloed heeft dit genre op hoe we het lezen?  

h) Welke lezers had de auteur voor ogen?  

i) Waar in het grotere narratief van de verbanning hoort dit gedeelte thuis? Wat gaat er net 
vooraf aan dit deel? Wat volgt erop? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p8GDFPdaQZQ
http://www.jointhebibleproject.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bVFW3wbi9pk


▪ Lezen 

a) In de inleiding van deze bundel vind je een lijst met algemene observatievragen (zie ‘OIA-
methode’). Druk Klaagliederen 1 af en bestudeer de tekst adhv die vragen. Maak notities. 
Let extra op woorden die te maken hebben met emotie.  

b) Wie is er aan het woord in deze tekst?  

c) Deze tekst heeft 2 duidelijke delen. Een deel wordt door een verteller verwoord, de andere 
door vrouw Jeruzalem. Beide delen lijken met elkaar verweven.  

• Druk deel 1 af (t/m vers 10), geef die aan de helft van de groep 

• Druk deel 2 af (vers 11 t/m 22), geef die aan de andere helft van de groep 

d) Laat beide groepen hun eigen tekst analyseren volgens de OIA-methode. Laat groep 1 
vertellen, laat daarna groep 2 gelijkenissen/verschillen aanhalen. 

e) Een inleefoefening kan helpen om de tekst aandachtig te lezen. Dit gedeelte lijkt wel wat 
op een theaterscene. De verteller (het koor) geeft uitleg, de vrouw zit op de grond en 
jammert om haar verlies. Wie zal haar troosten? Laat de groep kennis maken met de 
zwaarte van deze tekst door die voor te dragen. Een deel leest samen voor als verteller, 
een persoon als de verdrietige vrouw.  

f) Wie worden er aangesproken in dit gedeelte? 

▪ Begrijpen 

a) Waarom klaagt Jeruzalem? Waarom wordt ze gestraft?  

b) Wanneer vond de verbanning plaats?  

c) Welk beeld schetst de dichter van Jeruzalem voor de val? 

d) Welk beeld schetst de dichter van het huidige Jeruzalem? 

e) Welke verschillende emoties zie je terugkomen in de tekst? 

f) Wat hoopt de dichter te bereiken? (Zie je ergens vragen of een blik op de toekomst 
terugkomen?) 

g) Is er nog hoop af te leiden uit dit gedeelte? Denk hierbij ook aan het einde van 2 Koningen 
(zie achtergrondinfo). 

  



▪ Toepassen 

a) Bekijk de foto van dit beeld van George Minne. Wat zie je? Welke emoties haal je eruit? 
Welke emoties link je aan het gedicht van Klaagliederen 1? 

 

b) Je kan deze vergelijkingsoefening ook doen met bv. onderstaand nummer. Op welke 
manier worden emoties geuit? Welke komen overeen met Klaagliederen, welke zijn 
anders? 

• Lied: Oh God, where are you now? - Sufjan Stevens  

https://www.youtube.com/watch?v=wdvfGwkp7CM   

c) Welke oorlogen zijn nu bezig in de wereld? Hoe kan je dit stuk doortrekken naar vandaag?  

d) Welke verantwoordelijkheid hebben we bij deze gebeurtenissen? Hoe kunnen wij 
aandacht vestigen op problematische omstandigheden? 

e) Waar is God in Klaagliederen 1? Waar is God vandaag? Waarom laat God bv. oorlogen toe?  

f) Er wordt hier benoemd wat er misgaat. Mogen we klagen naar God toe? 

g) Waar kan klagen nuttig voor zijn, waar kan het helpen bij herstel? 

h) Is er plaats voor rouw tijdens de eredienst?  

i) Welke plaats kan rouw nemen tijdens de eredienst? 

j) Kijk eens naar de verschillende opleidingen in je kring. Zijn er ‘hulpverleners’, ‘sociaal 
werkers’, ‘psychologen’, enz. Hoe lezen zij deze tekst? Wat spreekt hen aan? Wat willen zij 
hiermee? 

k) Als ballingschap en terugkeer uit ballingschap een groot bijbels thema is en als we Gods 
plan ook kunnen lezen als een werken naar het ultieme terugkeren uit ballingschap – 
waaraan wij mogen meewerken - , wat moeten we hier dan mee? In het licht van ons eigen 
leven, in het licht van de vluchtelingencrisis, in het licht van voortdurende oorlogen? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wdvfGwkp7CM


Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

▪ Inleiding: achtergrondinfo 

Auteur 

Het is algemeen aanvaard dat het boek Klaagliederen door Jeremia is geschreven. In dit gedichtenboek 

wordt daar echter niets over gezegd.  

Doelgroep 

Israël, met name in de situatie van onmacht, het verlies van onafhankelijkheid. 

Bij uitbreiding zou je kunnen stellen dat mensen in oorlogssituaties of onderdrukking in het algemeen 

tot het beoogde publiek van dit boek horen. 

Centrale thema’s Bijbelboek7 

• De val van Jeruzalem 

• Verbanning en slavernij: God bevrijdde Israël uit Egypte, maar nu gaan ze naar Babylon 
om opnieuw als slaven te leven. 

• Rouw: wanhoop en verdriet bij groot verlies 

• Hoop en vertrouwen 

Structuur Bijbelboek + plaats passage daarin 

• Klaagliederen is een boek bestaande uit 5 gedichten. De eerste vier hiervan zijn in de 
vorm van een acrostichon geschreven.8 

• Alfabetisch acrostichon: een gedicht waarvan de eerste letter van elke vers uit het 
alfabet komt. 22 verzen – 22 letters uit het Hebreeuwse alfabet. Hoewel de thematiek 
van de Klaagliederen zwaar is, wordt het ambacht van het dichten niet uit het oog 
verloren, de pijn wordt in een mooie tekst uitgedrukt.  

• Inhoud: In hoofdstuk 1 laat de profeet zijn gedachten dwalen over het vele leed dat de 
stad overkomen is, terwijl de stad nu zit 'als een eenzame weduwe, die alleen gezeten 
weent.' In hoofdstuk 2 worden deze verwoestingen beschreven in verband met de 
nationale zonden die eraan ten grondslag liggen. Hoofdstuk 3 spreekt over de hoop 
voor het volk van God. De kastijding is gericht op hun herstel, een betere dageraad ligt 
in het verschiet. Hoofdstuk 4 betreurt de verwoestingen die over stad en tempel 
gekomen zijn, maar voert dit alleen op de zonden van het volk terug. Hoofdstuk 5 is 
een gebed dat Sions bestraffing mag worden weggenomen in de bekering en het 
herstel van het volk. 

▪ Lezen: achtergrondinfo 

Zoals in de werkvormen en vragen naar voor komt, zijn er in dit gedeelte verschillende stemmen aan 

het woord. Een vertelstem en Jeruzalem/Sion zelf. 

                                                           

7 https://www.biblegateway.com/resources/reformation-study-bible/Lam.1.1  

8 Walton, J.H. – Matthews, V.H. – Chavalas, M.W.,The IVP Bible background commentary: the Old Testament, Downers 

Grove: IVP Academic (2000), p. 686. 

https://www.biblegateway.com/resources/reformation-study-bible/Lam.1.1


▪ Begrijpen: achtergrondinfo 

Chronologie9 

De verbanning van Juda was al een tiental jaar bezig toen de tempel en de stad zelf verwoest werden. 

Onze tekst gaat over deze laatste gebeurtenis, uit 587 v.Ch. 

In 2 Kon 24 en 25 krijg je een beter beeld van de context rond de val van Jeruzalem. Ondanks alle 

wanhoop, eindigt het boek Koningen met het verhaal van de laatste koning die gratie krijgt en aan de 

koninklijke tafel mag eten. Zien we hier een sprankje hoop dat God Israël niet heeft verlaten?  

Video 

verbanning in de Bijbel. Wat is verbanning? Je kan dit zelf bekijken of aan de hele groep tonen. Zo zie 

je ook dat ballingschap en terugkeer uit ballingschap een thema is dat doorheen heel de Bijbel loopt 

en ons het grote verhaal beter doet begrijpen. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSua9_WhQFE 

▪ Toepassen: achtergrondinfo 

Dit gedicht gaat over rouw bij verlies en wanhoop. Het is echter aangewezen om de groep te helpen 

zich te richten op rouw bij een groep, volk, land, enz. We hebben vaak de neiging om elke Bijbeltekst 

te lezen als een tekst die voor ons persoonlijk geschreven is. De doelgroep hier is echter het volk Israël. 

Laten we daarom als groep denken, ondanks de individualistische maatschappij waarin we leven. 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

Hoe begin je als kringleider nu aan je kringvoorbereiding m.b.v. de kringbundel? Ga even na:  

a) • Stel je doel voor je kring vast: wat is de hoofdboodschap van Klaagliederen 1? Strookt je 
kringopzet daarmee?  

b) • Hoe link jij dit verantwoord aan het jaarthema? Hoe leidt deze tekst naar een begrip van 
het herstel dat God biedt en komt dat terug in de kring? 

c) • Heb je de Bijbeltekst grondig gelezen doorheen ‘lezen’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’ en zie 
je hierin een lijn?  

d) • Heb je de achtergrondinfo doorworsteld? Wees ervan bewust dat je die niet allemaal 
nodig zal hebben op een kringavond, selecteer wat je nodig hebt voor je kringopzet. 

e) • Bekijk de verschillende werkvormen die worden aangeboden (gedicht voordragen, 
filmpje, lied, enz). Wat gebruik je en wat niet? Wat zal jouw kring het meeste helpen om 
tot doordachte en doorleefde toepassing te komen? 

Dan ben je nu klaar om te beginnen aan de voorbereiding van je werkvormen en vragen voor je 

kringstudie. We raden sterk aan om ‘lezen’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’ als hoofdstructuur te nemen 

voor je kringopbouw, want dat is een basisvoorwaarde voor een verantwoord gebruik van de Bijbel en 

het bereiken van je doel voor je kringstudie. 

  

                                                           

9 The Bible Project: https://www.youtube.com/watch?v=bVFW3wbi9pk  

https://www.youtube.com/watch?v=xSua9_WhQFE
https://www.youtube.com/watch?v=bVFW3wbi9pk


5 // Kolossenzen 1: 1-24 

Bijbelgedeelte 

11Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. 2Aan de heiligen 

in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze 

Vader. 3In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, 4want we 

hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, 5omdat u hoopt op wat in de 

hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het 

evangelie 6u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat 

u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 7Onze geliefde medewerker Epafras, 

die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. 8En hij heeft ons 

verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. 9Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de 

dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid 

en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem 

volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal 

groeien 11en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te 

verdragen. 12Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis 

die alle heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons 

overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving 

van onze zonden. 15Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16in 

hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten 

en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17Hij bestaat vóór alles 

en alles bestaat in hem. 18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van 

de doden, om in alles de eerste te zijn: 19in hem heeft heel de volheid willen wonen 20en door hem en 

voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen 

met zijn bloed aan het kruis. 21Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u 

deed vijandig gezind, 22maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om 

u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar 

gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle 

schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. 

Opmerking 

Als dit de eerste keer is dat je de kringbundel gebruikt, lees dan zeker ook even de inleiding, die heb je 

namelijk nodig. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

In Kolossenzen wordt Christus’ positie als begin van de schepping, instandhouder van het universum 

en einddoel van de werkelijkheid poëtisch weergegeven. De tekst geeft aan hoe nadenken over het 

universum niet los te weken valt van nadenken over Christus zonder compleet aan zin in te boeten. 

Zonder Christus is de kosmos een gefragmenteerde chaos, in Hem wordt het een zinvolle creatie. 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

Christus’ werk is gericht op een herstel van de gehele schepping: Hij staat zelf aan het begin van alles, 

maar alles is er ook op gericht terug onder zijn koninkrijk te komen. Hij is degene die de werkelijkheid 

betekenis geeft. 



Werkvormen en vragen voor de kringleider 

▪ Inleiding 

a) Bekijk https://www.youtube.com/watch?v=pXTXlDxQsvc&t=1s Het is een uitstekende 
introductie op de brief en duidt hoe de thema’s die in het eerste hoofdstuk worden 
aangedragen als leidmotief door de rest van de brief geweven zijn. 

b) Wie is Christus? Hoe wordt er over hem gesproken, wat wordt er over hem gezegd in onze 
populaire cultuur, onze (aanbiddings)liederen, …? Je kan deze vraag letterlijk aanbrengen 
door een aantal liederen uit Opwekking, Liedboek, Johannes de Heer, Hillsong, … eens 
samen te doorgraven op hun beeld van Jezus. 

▪ Lezen 

a) Duid alle voorzetsels aan. Als werkvorm kan je ze ook uit de tekst weglaten en door de 
kringleden laten invullen. Bij de interpretatie kan je dan de verschillen naast de tekst 
leggen en kijken of de verwachting van de betekenis van de tekst strookt met wat er staat. 
Dit kan helpen om dit gedeelte aandachtiger te lezen. 

b) Breng een structuur aan in de tekst. Welke delen vormen kleinere eenheden binnen de 
tekst? 

c) Ga de tijdsaanduidingen in de tekst na, zowel door de werkwoordstijden als door woorden 
die naar een tijdstip verwijzen. 

d) Leg de tekst van het lied ‘Alles draait om Hem’ https://www.soulsurvivor.nl/wp-
content/uploads/2015/12/Alles-draait-om-Hem.pdf en 
https://www.youtube.com/watch?v=xRJ5T4-WQaI naast de Bijbeltekst. Heeft de auteur 
goed gelezen? Beargumenteer vanuit de Bijbeltekst 

▪ Begrijpen 

a) Wat wordt in dit gedeelte over Christus gezegd? Kom hier terug op al die voorzetsels. 

b) Wat betekent het dat Christus het beeld is van (de onzichtbare) God? 

c) Er wordt twee keer gesproken over Christus als eerstgeborene. Wat wordt hiermee 
bedoeld? 

d) Wat zegt dit stuk over de reikwijdte van het evangelie? 

e) Leg de tekst van het lied ‘Alles draait om Hem’ https://www.soulsurvivor.nl/wp-
content/uploads/2015/12/Alles-draait-om-Hem.pdf en 
https://www.youtube.com/watch?v=xRJ5T4-WQaI naast de Bijbeltekst. Geeft de toon van 
de muziek, de stijl goed de Bijbeltekst weer? Beargumenteer vanuit de Bijbeltekst. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xRJ5T4-WQaI
https://www.soulsurvivor.nl/wp-content/uploads/2015/12/Alles-draait-om-Hem.pdf
https://www.soulsurvivor.nl/wp-content/uploads/2015/12/Alles-draait-om-Hem.pdf
https://www.soulsurvivor.nl/wp-content/uploads/2015/12/Alles-draait-om-Hem.pdf
https://www.soulsurvivor.nl/wp-content/uploads/2015/12/Alles-draait-om-Hem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xRJ5T4-WQaI
https://www.youtube.com/watch?v=pXTXlDxQsvc&t=1s


▪ Toepassen 

a) Bij de inwijding van de Vrij Universiteit Amsterdam zei Abraham Kuyper: “In de totale 
spanne van een mensenleven is er geen vierkante centimeter waarvan Christus, die 
majestueus boven alles staat, zegt: "Dat is van mij!” In dit gedeelte wordt ook vermeld dat 
alles in Christus is. Ga na, desnoods aan de hand van je agenda, wat je grootste 
tijdsbestedingen zijn. 

b) Wat zou het voor deze tijdsbestedingen inhouden dat ze van Christus zijn? 

c) Wat zou het voor je studiedomein betekenen dat het van Christus is? 

d) Stel een liturgie of aanbidding samen die recht doet – in gesproken woord, lied, beeld, hoe 
dan ook – aan wat in deze passage over Christus gezegd wordt. 

e) Gebruik vers 15 tot 20 voor een lectio divina. 

f) Zing samen het lied van SoulWorship ‘Alles draait om Hem’. 
https://www.youtube.com/watch?v=xRJ5T4-WQaI en https://www.soulsurvivor.nl/wp-
content/uploads/2015/12/Alles-draait-om-Hem.pdf  

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

▪ Inleiding: achtergrondinfo10 

Auteur 

de brief aan Kolosse is waarschijnlijk geschreven door Paulus zelf of gedicteerd aan een scribent.11 

Omdat de datering van de brief gewoonlijk tijdens Paulus’ leven is en toeschrijvingen niet vaak 

gebeurden aan een nog levend persoon, lijkt zelfs een directe leerling van Paulus een onwaarschijnlijk 

alternatief. In het verloop van deze studie gaan we uit van Paulus als auteur. 

Doelgroep & doel 

 Kolosse was een minder belangrijke, kleinere stad. In 61 werd ze getroffen door een aardbeving die 

grote delen van de stad vernietigde. Gewoonlijk wordt de brief al voor die tijd gedateerd. 

De jonge christengemeente in Kolosse, allicht gesticht door een discipel van Paulus, stond onder 

invloed van Joods-Grieks mysticisme, Griekse filosofie en de intensiteit waarmee religie in de regio 

vaak werd beleefd. Hoewel het te vroeg is om van gnostische systemen te spreken, kan het zijn dat 

gnostisch gedachtegoed wel wat school begon te maken. We zien de schrijver reageren op wetticisme, 

ascetisme, extatische religiebeleving en sofisme. Het lijkt erop dat die problematieken niet zozeer 

aanwezig waren in de gemeente, maar dat de schrijver een preventieve onderbouwing van het geloof 

van de Kolossenzen op het oog heeft. Tenslotte gaat de brief ook in op de praktische effecten van het 

christendom in het dagelijkse leven. 

  

                                                           

10 C. Keener, The IVP Bible Background Commentary. New Testament, Downers Grove: Intervarsity Press (1993), p. 568-

569. (hierna: BBC) 

11 “Gedicteerd” kan hier een groot woord zijn. Een scribent kon zijn eigen verwoording kiezen van de boodschap 

die de afzender wenste te communiceren. IVP New Testament Commentary Series via 

https://www.biblegateway.com/resources/ivp-nt/Author 

https://www.soulsurvivor.nl/wp-content/uploads/2015/12/Alles-draait-om-Hem.pdf
https://www.soulsurvivor.nl/wp-content/uploads/2015/12/Alles-draait-om-Hem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xRJ5T4-WQaI


▪ Lezen: achtergrondinfo 

Hymne 

 vers 15-20 wordt vanwege de cadans door de meeste commentatoren gezien als een citaat uit een 

bekende hymne die gebruikt werd in de gemeente12. Paulus gebruikt bekende woorden, misschien om 

deze gemeente die hem niet uit eerste hand kent – Epafras zou hebben ingestaan voor de zending in 

Kolosso – te tonen dat ze vertrekken op dezelfde geloofsgrond. Daarmee verleent hij zich als dienaar 

van deze Christus bovendien ook autoriteit om hen met de rest van zijn brief iets aan te leren.13 

Voltooid tegenwoordige tijd 

merk op dat dit gedeelte, wanneer het over verzoening en verkondiging van het evangelie gaat, stelt 

dat die al gebeurd zijn. Je bent nu verzoend, het evangelie is nu aan alle schepselen verkondigd. 

▪ Begrijpen: achtergrondinfo 

Beeld  

de zinsnede dat Christus het beeld is van de onzichtbare God, evoceert een gelijkaardige zin in de 

scheppingsmythe: de mens als geschapen naar het beeld van God. Daardoor wordt Christus hier ook 

als de perfecte mens naar voor geschoven, de zgn. tweede Adam. In “het beeld van God zijn” zit de 

idee van het representeren van zijn karakter en vooral van zijn heerschappij naar en over de rest van 

de schepping. De menselijke reflectie van Gods beeld was vervormd – en in die zin was God met een 

hyperbool ook onzichtbaar in de mens – maar Christus vormt Gods volkomen beeld.14 

Eerstgeborene 

dat Christus de eerstgeborene is, is geen fysieke aanspraak, hij is niet het eerste partje van de 

schepping. Het gaat om de culturele positie van de eerstgeborene: die is namelijk erfgenaam. Als 

erfgenaam van God, komt Christus het gehele universum toe. Door het tweemaal gebruiken van het 

woord “eerstgeborene” wordt bovendien onze aandacht getrokken naar de schepping en de nieuwe 

schepping. Christus als eerste uit de doden is de aanvang van de herstelde schepping.15 

Vorsten, heersers, machten, krachten 

de bedoeling van dit gedeelte is niet om een oplijsting of hiërarchie te maken van spirituele wezens, 

slechts om te benadrukken dat er werkelijk niets buiten Christus’ domein valt. 

Hoofd 

ook dit woord kan naar autoriteit verwijzen, of naar oorsprong.16 

  

                                                           

12 Al valt het niet volledig te bewijzen, noch te ontkennen. BBC, p. 572. 

13 https://www.biblegateway.com/resources/ivp-nt/Foundation-Faith-Gods-Grace 

14 H. Peskett – V. Ramachandra, The message of Mission, Nottingham: Inter-Varsity Press (2003), p. 19-20. (hierna: 

MOM) 

15 MOM, p. 20, 23-24. 

16 BBC, p. 573. 



Is verkondigd aan heel de schepping 

het herstel dat Christus brengt is niet alleen die van de relatie tussen God en mens, maar tussen God 

en het geheel van de schepping. Er is dus voor heel de schepping ook effect van dat herstel.17 

Paulus wil hiermee mogelijk ook vermijden dat er valse leer rond nog verborgen kennis zou ontstaan 

– een idée fixe van de latere gnostiek. Hij stelt dat alles wat er te openbaren valt, al geopenbaard is, 

dat het bijgevolg voor alles en iedereen vrij toegankelijk is, niet voor een happy few. 

▪ Toepassen: achtergrondinfo 

Christus is heer van alles 

bedenk dat dit niet gewoon betekent dat je nadenkt over hoe een christen in bv. zijn studiedomein 

staat, maar wat het betekent om het geheel van het studiedomein onder Christus’ heerschappij te 

stellen. Welk einddoel houdt dat in voor dat studiedomein? 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

Hoe begin je als kringleider nu aan je kringvoorbereiding m.b.v. de kringbundel? Ga even na: 

a) Stel je doel voor je kring vast: wat is de hoofdboodschap van Kolossenzen 1:12-23? Strookt 
je kringopzet daarmee? 

b) Hoe link jij dit verantwoord aan het jaarthema? Komt het doel van herstel naar voor in je 
kring? 

c) Heb je de Bijbeltekst grondig gelezen doorheen ‘lezen’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’ en zie je 
hierin een lijn?  

d) Heb je de achtergrondinfo doorworsteld? Wees ervan bewust dat je die niet allemaal nodig 
zal hebben op een kringavond, selecteer wat je nodig hebt voor je kringopzet. 

Dan ben je nu klaar om te beginnen aan de voorbereiding van je werkvormen en vragen voor je 

kringstudie. We raden sterk aan om ‘lezen’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’ als hoofdstructuur te nemen 

voor je kringopbouw, want dat is een basisvoorwaarde voor een verantwoord gebruik van de Bijbel en 

het bereiken van je doel voor je kringstudie. 

  

                                                           

17 N.T. Wright, Colossians and Philemon, Cambridge, Grand Rapids: William B. Eerdmans (1986), p. 85. 



6 // Genesis 11:1-9 

Bijbelgedeelte 

111Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in oostelijke richting 

trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten 

we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, 

en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. 

Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen 

daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6Dit is 

één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar 

het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten wij naar hen toe gaan 

en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer 

verstaan. 8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd 

gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring - in de taal die 

op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. 

Opmerking 

Als dit de eerste keer is dat je de kringbundel gebruikt, lees dan zeker ook even de inleiding, die heb je 

namelijk nodig. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

Na de zondeval gaat het van kwaad naar erger, met de eerste moord, de eerste polygame relatie. De 

mens doet wat slecht is in Gods ogen. De zondvloed komt om herstel te brengen, maar meteen daarna 

krijgen we opnieuw een reeks zonden, zoals de eerste dronkenschap, de eerste machthebber met het 

bouwen van de toren van Babel als hoogtepunt van het niet luisteren naar Gods opdracht om de aarde 

te bevolken en zich te verspreiden (Gen 1:28 9:1,7). God brengt herstel door verwarring te brengen.   

Kerngedachte/ centrale boodschap 

God wil koste wat kost dat mensen zich over de aarde verspreiden en voor de aarde zorgen. Hun 

eigenbelang mag hen daar niet in hinderen. 

  



Werkvormen en vragen voor de kringleider 

▪ Inleiding 

a) Bekijk deze video van de Bible Project: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQI72THyO5I&t=5s Het stuk over de toren van 
Babel start op 6:18, maar het is verstandig om het hele stuk te bekijken. Dit filmpje geeft 
een overzichtelijke weergave van de structuur van het eerste deel van Genesis, de 
belangrijke thema’s, personages en de plaats van het Bijbelgedeelte in het volledige 
boek.  

b) Leg een groot blad in het midden en doe een brainstorm rond ‘Gods opdracht’. Geef niet 
te veel richtlijnen mee, maar als er vragen komen kan je duidelijk maken dat het niet enkel 
gaat om welke opdracht jij van God hebt gekregen, maar welke opdracht de mens van God 
heeft gekregen… Er mogen ook Bijbelgedeeltes toegevoegd worden. 

▪ Lezen 

a) Duid de herhalingen en tegenstellingen aan in de tekst. 

b) Lijst de acties van de verschillende personages op. 

c) Welke redenen staan er in de tekst voor de opdracht om niet in één stad te blijven wonen? 

d) Leg deze tekst naast Handelingen 2:1-11 en naast Openbaringen 21. Welke gelijkenissen 
en welke verschillen lees je?  

▪ Begrijpen 

a) Maak een tekening van dit gebeuren. Dit mag concreet of abstract zijn. Laat vervolgens 
iedereen uitleg geven over z’n tekening. Welke vragen roept dit op over de tekst? 

b) Waarom wil de mens zich niet verspreiden? 

c) Waarom wil God dat er overal op aarde mensen wonen? 

d) Babel betekent ‘verwarring’, omdat God daar verwarring brengt. Waarom brengt Hij die 
verwarring? Waarom mogen ze elkaar niet meer verstaan? 

e) Kun je andere Bijbelverhalen bedenken waar God komt ‘kijken’ of ‘naar ze toe gaat’? Vind 
je daarin gelijkenissen/verschillen met dit verhaal? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GQI72THyO5I&t=5s


▪ Toepassen 

a) Schrijf op de tekening die je gemaakt hebt nu op wat voor jou een ‘toren van Babel’ zou 
kunnen zijn/worden? Het gaat hier om zaken die je ervan kunnen weerhouden om Gods 
opdracht te vervullen of zaken die er enkel en alleen om gaan om status te verwerven. Dit 
kan van alles zijn en hoeft niet noodzakelijk van nature slecht te zijn. 

b) Probeer nu hetzelfde als de vorige opdracht te doen voor jou Ichtusgroep. Wat houdt jullie 
als groep tegen om Gods opdracht uit te voeren en waar willen jullie status te verwerven 
om status te verwerven? 

c) Wat is de opdracht die jij/jullie van God hebben gekregen? Gebruik eventueel de 
brainstorm van de inleiding om hierover een gesprek te starten. 

d) De toren wordt niet afgemaakt omdat God verwarring sticht, zodat z’n volk terug z’n 
opdracht uitvoert. Welke ingreep denk je dat er bij jullie moet gebeuren om een stop te 
maken aan jullie metaforische toren van Babel? 

e) De ziggorats of trappen werden gebouwd zodat de goden konden neerdalen om zegen te 
brengen in de stad. Hier brengt God echter iets heel anders. Wat ziet God als hij via een 
trap neerdaalt en kijk naar jou doen en laten? En naar dat van je groep? 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

▪ Inleiding: achtergrondinfo 

Auteurschap en autoriteit van Genesis  

Over het auteurschap van het boek Genesis (betekenis: oorsprong) is er geen eensgezindheid onder 

geleerden. Het Bijbelboek Genesis maakt deel uit van de Pentateuch waarvan het auteurschap door 

de traditie wordt toegekend aan Mozes. In de oudheid was echter niet zozeer het effectieve 

auteurschap van belang (er werden daarom doorgaans geen namen van de auteurs toegevoegd aan 

geschriften), maar wel het gezag of de autoriteit achter een geschrift. De joods-christelijke traditie kent 

dus een Mozaïsche autoriteit toe aan de Pentateuch. Daarmee benadrukte de traditie haar vertrouwen 

in deze geschriften als het Woord van God.  

Doelpubliek en datering  

De Hebreeërs zijn het primaire doelpubliek voor het verhaal van Noach. De enige zekerheid die we 

hebben over de datering is dat de schriftelijke traditie (waaronder Gen. 11) in de Hebreeuwse taal 

actueel was in de periode van de 10e eeuw v.Chr. tot de 4e eeuw v.Chr. Het verhaal is daarom 

geschreven vanuit de conceptuele wereld van de Hebreeërs uit deze tijdsperiode.  

Centrale thema’s en het theologische kader  

Het verhaal van de toren van Babel kadert binnen Gen. 1-11 waarin de verbondsrelatie tussen Yahweh 

en de mens centraal staat18. De mens kreeg een scheppings- en cultuurmandaat (Gen.1-3). De 

mensheid komt echter tekort in het leven als imago dei (d.w.z. 'beelddrager van God': Gen.1:26-28). 

                                                           

18  L. A. Turner, “Genesis, Book Of,” Dictionary of the Old Testament: Pentateuch. (Downers Grove, IL: 

InterVarsity Press, 2003), 352–353 

 



Dit is de aanleiding voor de zondvloed (Gen.6:5-6). Noach leefde echter in verbondenheid met God en 

hij krijgt daarom een nieuwe kans.  

Het theologische kader van Gen.6-9: 1) de roeping van Noach, 2) oordeel, genade en het verbond, 3) 

het herstel van de oorspronkelijke schepping: dit wordt uitgedrukt door het concept van de zondvloed 

en 4) een nieuwe kans voor de mensheid vanuit de roeping van Noach. 

In genesis 10 krijgen we de nakomelingen van Noach met de opdracht om de hele aarde te bevolken 

en de uitvoering daarvan. Een hoofdstuk later gaat het echter al over het verwaarlozen van deze 

opdracht. 

De historische en literaire context  

Genesis is als boek binnen de Bijbel onderdeel van de Pentateuch, en geeft als zodanig de ondergrond 

en achtergrond voor het geven van Wet en het leven van de Israëlieten.  

Het begin van Genesis gaat over de mensheid als geheel, en vanaf hoofdstuk 12ff. komt de focus meer 

op het volk Israël te liggen.  

Structuur en opbouw 

De structuur van Genesis is gelinkt aan de geschiedenis van de nakomelingen van verschillende 

families. Deze structuur wordt over het algemeen aangehouden binnen de exegese van Genesis.  

1:1-2:3  Proloog 

2:4-4:26 Geschiedenis van aarde en hemel 

5:1-6:8  Familiegeschiedenis van Adam 

6:9-9:29  Familiegeschiedenis van Noach 

10:1-11:9  Familiegeschiedenis van Noachs zonen 

11:10-26  Familiegeschiedenis van Shem 

11:27-25:11  Familiegeschiedenis van Terah 

25:12-18  Familiegeschiedenis van Ismaël 

25:19-35:29  Familiegeschiedenis van Isaak 

36:1-37:1  Familiegeschiedenis van Ezau 

37:2-50:26  Familiegeschiedenis van Jacob 

▪ Lezen: achtergrondinfo 

Herhalingen 

• Iedereen sprak dezelfde taal (v1 en v6). 

• Ze verstaan elkaar niet (v7 en v9). 

• Overal op aarde (v8 en v9). 

• Naar ze toe gaan (v5 en v7). 

Tegenstellingen 

• Bouwen aan een stad (v4 en v5) tegenover stoppen met bouwen (v8) 

• Niet verspreid raken (v4) tegen over verspreiden (v8) 

  



De naam Babel betekent verwarring 

Dit stuk kan grote vragen oproepen betreft de verspreiding van de mensheid (bekeken vanuit 

verschillende wetenschappelijke takken): vragen zoals hoe die verspreiding dan wel in z’n werk ging 

en of de werelddelen er al uitzagen zoals we ze nu kennen. Dit Bijbelgedeelte is echter geen deel dat 

een geschiedenis probeert weer te geven, maar een boodschap wil overbrengen. Hoe hoog de toren 

van Babel was en waar die precies stond en voor hoe lang is onbekend. Er werd al veel gespeculeerd. 

Er zijn wel bronnen voor een toren in de buurt van Babel van 91 m hoog, maar het is onduidelijk of het 

gaat om dezelfde toren en is gezien het voorgaande ook niet zo belangrijk. 

▪ Begrijpen: achtergrondinfo 

Er zijn verschillende bronnen die het hebben over taalverwarring veroorzaakt door een god. Het kan 

dan ook als een gezien worden als een eeuwenoud thema.19 

Het gebruik van bitumen was een duur proces, waardoor deze vroege bakstenen (zie vers 3) enkel 

gebruikt werden voor de bouw van heel belangrijke gebouwen. Deze stenen waren reeds 

waterbestendig en zo stevig als rots. 

Een stad was niet waar de mensen woonden, maar het was het huis voor de publieke sector. Daarnaast 

waren er ook religieuze gebouwen en opbergplaatsen. Deze waren allen ommuurt. Voor verstedelijkte 

mensen waren er grote mogelijkheden aan het samen wonen in een stad. Er kon namelijk op grote 

schaal aan irrigatie gedaan worden en als gevolg daarvan graanproductie. Maar voor niet-

verstedelijkte mensen was het belangrijk om zich te blijven verspreiden. Dit wordt 2 hoofdstukken 

later duidelijk wanneer Abraham en Lot merken dat er niet genoeg gras is voor al hun vee.20 Het is 

echter niet duidelijk of dit dan de reden is waarom God wil dat de mens zich verspreid 

Het belangrijkste gebouw in steden van toen was de tempel. Deze was voorzien van ‘ziggorats’ ofwel 

trappen vanuit de hemel. Een voorbeeld van zo’n trap lezen we in Genesis 28, wanneer Jakob een 

droom heeft. Deze werden gebouwd zodat de goden naar beneden konden komen om zegen te 

brengen. Deze trappen waren een onderdeel van de mythologie van de Sumeriërs. Aan de top van zo’n 

trap was een kamer voor de godheid, voorzien van een bed, een tafel en eten. Dat eten werd af en toe 

door een priester ververst. Dit was echter heilige grond. Deze trappen worden gezien als de 

architecturale representatie van heidense religies.21  

  

                                                           

19 W. Matthews & Chavalas, “The IVP Bible Background Commentary: Old Testament”. (Downers Grove, IL: 

InterVarsity Press, 2000), 41-42 

20 W. Matthews & Chavalas, “The IVP Bible Background Commentary: Old Testament”. (Downers Grove, IL: 

InterVarsity Press, 2000), 41-42 

21 IBID 



Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

Hoe begin je als kringleider nu aan je kringvoorbereiding m.b.v. de kringbundel? Stel je doel voor je 

kring vast: wat is de hoofdboodschap van de Bijbeltekst en van je kringopzet? Hoe link jij dit 

verantwoord aan het jaarthema? Heb je de Bijbeltekst grondig gelezen doorheen ‘lezen’, ‘begrijpen’ 

en ‘toepassen’ en zie je hierin een lijn? Heb je de achtergrondinfo doorworstelt? Dan ben je nu klaar 

om te beginnen aan de voorbereiding van je werkvormen en vragen voor je kringstudie. We raden 

sterk aan om ‘lezen’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’ als hoofdstructuur te nemen voor je kringopbouw, 

want dat is een basisvoorwaarde voor een verantwoord gebruik van de Bijbel en het bereiken van je 

doel voor je kringstudie. Voel je zeker vrij om hier suggesties te geven voor observatie-, interpretatie- 

en applicatievragen. Ook boeiende werkvormen voor tijdens de kring zijn hier welkom. 

 


