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Inleiding 

In deze inleiding willen we zeggen twee zaken verhelderen. Ten eerste wat het doel is van dit document 
(en hoe het dus best gebruikt wordt) en ten tweede wat het jaarthema is. Het jaarthema is namelijk 
de kapstok waaraan alle teksten en kringen gehangen (kunnen) worden.  

a) 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.  

b) Tijdens het academiejaar 2019-2020 heeft Ichtus Vlaanderen als jaarthema 

‘Bijvoorbeeld’. In dit jaarthema willen we stilstaan bij navolging. Wie zijn de voorbeelden in 
ons leven als christen, als Ichtusgroep? Wie zijn de voorbeelden in de maatschappij waar we 
naar kunnen opkijken, in ons vakgebied die we kunnen navolgen? De Bijbel staat vol met 
voorbeelden. In sommige aspecten volgen we hen best na in andere dan weer niet, maar dat 
mag niet verbazen, want doorgaans zijn die voorbeelden ‘only human’. Maar wat met het 
voorbeeld van Jezus? Hoe kunnen we Hem navolgen zonder dat zijn voorbeeld ons verplettert? 
Hoe volgen we Hem omdat hij Koning is, omdat Hij alles voor ons heeft gedaan? Hoe volgen 
we Hem als onderdanen uit liefde en in dankbaarheid?  

Niet enkel willen we nadenken over navolging en stilstaan bij voorbeelden die ons tot inspiratie 
kunnen dienen. Neen, we willen onszelf ook de vraag stellen hoe we individueel, als kring en 
als Ichtusgroep anderen tot voorbeeld kunnen zijn. Dit in de stad waar we leven, in het 
vakgebied dat we gekozen hebben, in de maatschappelijke vragen die op ons afkomen. En hoe 
wijzen we zij die ons volgen dan weer naar Hem? We zullen hierbij stilstaan in lezingen, 
Ichtusweekends, Mission Weeks, … maar we hopen en bidden dat jullie in jullie kringen ook 
mogen genieten van hoe Jezus in het Woord tot ons komt en zegt: ‘Kom tot mij, leer van mij’. 

  



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 // Marcus 8:34-9:1 

Bijbeltekst 
34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want ieder die zijn leven wil 
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het 
behouden. 36 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 37 

Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38 Wie zich tegenover de trouweloze en zondige 
mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor 
hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende 
luister van zijn Vader.’ 

9 1 Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat 
ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’ 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

In deze Bijbeltekst worden de leerlingen gesteld voor de keuze om Jezus te volgen. Jezus doet hier voor 
het eerst uit te doeken, hoe hij wilt dat de leerlingen en volgen. Wanneer hij de leerlingen hiervoor 
oproept hem te volgen, is dat zoals eender welke Rabbi. De leerlingen snappen aan de helft van het 
evangelie van Marcus, dat Jezus de Messias is en legt hen uit wat iemand moet doen om een volgeling 
van Jezus te zijn. Jezus verwijst hierbij ook naar zijn koningschap. 

Bij deze Bijbeltekst komt zowel Jezus als voorbeeld aanbod, als wat het betekent om hem te volgen. 
Ook de vraag hoe we zelf na te volgen zijn kan hier deel besproken worden. 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

‘Jezus volgen staat gelijk aan jezelf verloochenen en je kruis op je nemen.’ 

Vanuit deze kerngedachte is het belangrijk te hebben over wat het betekent om jezelf te verloochenen 
en wat het betekent om je kruis op te nemen. Zorg dus zeker dat je op deze vragen bent voorbereid. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

c) Laat de kringleden nadenken over 3 sterktes en 1 of 2 zwaktes van hunzelf. Of zoek een 
andere manier om ze hunzelf te laten omschrijven. 

d) Laat de kringleden Jezus omschrijven: Dit kan aan de hand van sterktes, karaktertrekken, 
een tekening, een foto... Hoe zou je Jezus omschrijven? 

e) Hoe zou een sollicitatiegesprek lopen als Jezus ging solliciteren voor een baan in jouw 
studiegebied? 

f) Wat betekent het om jezelf te verloochenen? 

  



§ Lezen 

a) Voor wie is deze tekst geschreven? 

b) Wie is de menigte waarover hij spreekt in v 34? 

c) Wat wordt er gezegd over Jezus? 

d) Wat wordt er gezegd over zijn volgelingen? 

e) Wat valt op? 

f) Lijst vragen op die je hebt. 

g) Lees de parallelpassages in Matth. 16:24-28 en Luc. 9:23-27. Welke gelijkenissen en welke 
verschillen tref je aan? 

§ Begrijpen 

a) Wat komt hier vlak voor? 

b) Wat betekent het wanneer Jezus de menigte en zijn leerlingen vraagt om zichzelf te 
verloochenen? Heb het eerst over verloochening aan de hand van Petrus verloochening. 
Leg de tekst in Marcus 14:66-77 naast deze van Johannes 21:15-19. Wat is het verschil. 

c) Wat betekent het wanneer Jezus de menigte en zijn leerlingen vraag om hun kruis op te 
nemen? 

d) Wat bedoelt Jezus met bekleed zijn met stralende luister? 

e) Waarop heeft Jezus het hier over schaamte? 

f) Waarom spreekt hij plots over zichzelf in de derde persoon in v 37? 

g) Hoe begrepen de leerlingen en de menigte deze oproep? Wat betekent het om Jezus te 
volgen? 

h) Wat is het evangelie waarvoor Jezus de menigte vraagt om z’n leven voor te verliezen? 

i) Waarom heeft Jezus het in vers 1 van hoofdstuk 9 over het koninkrijk? Wat is dat koninkrijk 
en hoe houdt dit vers verband met de voorgaande verzen? 

§ Toepassen 

a) Stel aan de hand van de sterktes van je groep, Jezus voor. Hoe wijs je als individu en als 
groep op Jezus in plaats van op jezelf? 

b) Hoe wijst de Ichtusgroep waar ik deel van uitmaak op Jezus? 

c) Hoe wijst de kerk waar ik naartoe ga op Jezus? 

d) Als Jezus koning is van het land ‘Ichtiana’, hoe behoren de onderdanen te zijn? Hoe wijzen 
ze als inwoners op hun koning? 

e) Lees de Litanie van nederigheid om de Bijbelstudie te eindigen. 

  



Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

Auteur + centrale thema’s 

Marcus was de schrijver van het evangelie volgens Marcus, volgens de eerste kerk historicus, Eusibius. 
Later werd het auteurschap gelinkt aan Johannes Marcus, genoemd in Handelingen 12:12. 
Vermoedelijk is het Marcusevangelie het oudste van de vier.3 

Nergens in het evangelie wordt de naam ‘Marcus’ genoemd.4 Tegelijk wordt hij door veel kerkvaders 
(die leefden in de eerste eeuwen van onze jaartelling) geïdentificeerd als Johannes Marcus, was een 
neef van Barnabas, die in de eerste eeuw na Christus samen met Paulus (maar ook op zichzelf) grote 
stukken van de Mediterrane wereld heeft afgereisd om het evangelie te verkondigen aan de heidenen. 
Marcus is op veel van deze reizen met zijn oudere neef mee gegaan, maar ook met de apostels Paulus 
en Petrus. Hij zou het materiaal voor zijn evangelie voornamelijk van deze laatste hebben gehaald, die 
het leven van Jezus van dichtbij heeft meegemaakt. Om deze reden wordt Marcus’ evangelie ook wel 
het ‘evangelie volgens Petrus’ genoemd.5  

Vanuit de Bijbel kennen we Petrus als een radicaal persoon, een echte man van de daad, iemand die 
vooral door de daden van Jezus geïnspireerd werd, nog meer dan door Zijn onderwijs. Dit uit zich ook 
in het evangelie volgens Markus: het is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Het leest als een 
filmscript, en laat voor een groot deel Jezus’ monologen achterwege die we wel vinden in de andere 
evangeliën. Eén derde van Marcus’ evangelie behandelt overigens de laatste week van het leven van 
Jezus (Mc. 11-16).6 

Marcus is op te delen in drie delen: 1:1-8:26; 8:27-10:52 en 11:1-16:8.7 Het eerste deel draait vooral 
rond de zoektocht van de discipelen naar wie Jezus is. Het tweede deel gaat over Jezus’ onderwijs over 
wat hij komt doen en het derde deel is het in de praktijk brengen van het tweede deel. 

In het stuk dat we bestuderen is de zoektocht naar wie Jezus is dus afgelopen en begint het stuk over 
wat Jezus komt doen. Onze passage is een sleutelpunt. Nu de leerlingen weten dat Jezus de Messias 
is, komt Jezus vertellen wat dat betekent en wat hij verwacht van de leerlingen. 

Mogelijke werkvormen 

Laat de kringleden zichzelf voorstellen als inleiding. Op het einde van de kring kun je hen eerst vragen 
wat hun beschrijven zegt over hun ouders, en of Jezus. Op het einde kun je hen Jezus laten beschrijven 
aan de hand van de sterktes van de verschillende kringleden. Je kunt dit ook in de inleiding doen. Een 
centrale vraag doorheen deze Bijbelstudie is ‘Hoe wijs ik op Jezus’ 

 

3 (Kernaghan, 2007, pp. 16-17) 

4 (Stein, 2008, p. 1) 

5 Ibid, p. 2-4 

6 (Pawson, 2007) 

7 De meeste Bijbelwetenschappers zien Mk. 16:9-20 als niet authentiek. Het stuk is qua stijl helemaal 
anders dan de rest van het evangelie en er zijn veel oude manuscripten die het niet hebben.  

 



§ Lezen: achtergrondinfo 

De menigte komt van de diverse populatie van de dorpen rond Ceasarea en Philippi.8 

§ Begrijpen: achtergrondinfo 

Zoals reeds vermeld bij de achtergrondinfo van de inleiding is v 29 van hoofdstuk 8 het begin van een 
nieuw deel. Jezus gaat op weg naar Jeruzalem en vraag z’n leerlingen wie de mensen zeggen dat hij is 
en uiteindelijk vraagt hij of zij weten wie hij is. Jezus is de Messias. Op dit punt begint Jezus uit de 
doeken te doen, hoe de Messias te werk zal gaan. Dit gaat volledig in tegen het beeld dat bij hen leefde. 
Bij een verlosser dachten ze aan iemand die zou regeren op aarde en hen zou bevrijden van de 
Romeinse onderdrukkers. Het is dan ook niet vreemd dat Petrus tegen Jezus ingaat. Petrus wijst Jezus 
terecht en zegt dat hij zeker niet zal sterven. En dan komt het gedeelte dat we hier bestuderen. 

Zelfverloochening 

Dit is een woord waar we heel vaak overgaan en het dan meteen hebben over ons kruis opnemen. 
Nochtans staat het in de drie evangeliën vermeld als twee zaken. Om zelfverloochening te bespreken 
kunnen we het voorbeeld van Petrus nemen. In Mc. 14:66-77 lezen we hoe Petrus drie maal zegt dat 
hij Jezus niet kent. Hij verloochend hier Jezus. Als we dit leggen naast het gedeelte in Jh. 21:15-19 lezen 
we hoe Petrus opnieuw de kans krijgt om te tonen bij wie hij hoort. Hij wordt ook hier 3 maal gevraagd 
of hij Jezus kent, zelfs of hij van Jezus houdt. Hier begrijp Petrus het blijkbaar wel, want het stuk eindigt 
met: volg mij. Zelfverloochening is het best uit te leggen als het ontkennen van ons eigen standpunt. 
Dit was namelijk ook een antwoord op Petrus terechtwijzing. Een dode Messias zou niet veel goeds 
betekenen. Dit was hun perspectief. Jezus toont ons in de hof van Getsemane, wat zelfverloochening 
is: ‘Laat deze beker aan mij voorbijgaan, MAAR, niet wat ik wil, maar laat uw wil gedaan worden.’ Een 
centrale vraag om het te hebben over zelfverloochening is: ‘Hoe wijst mijn leven niet op mezelf, maar 
op Jezus?’ Houdt deze vraag vooral voor de toepassing. Jezus nodigt ons uit om naar het leven te kijken 
vanuit Gods standpunt. We kunnen niet kiezen of we leven of sterven. We sterven sowieso. We kunnen 
alleen kiezen hoe we ons leven geven. 

Kruis opnemen 

Maar al te vaak denken we bij ons kruis opnemen aan de dood van Jezus. Nochtans is hier geen enkele 
verwijzing naar in dit stuk. Jezus heeft net z’n eerste lijdensaankondiging gedaan, maar zegt hier niets 
over de manier waarop hij zal sterven. Het zou heel vreemd zijn als ze er vanuit gaan dat hij aan het 
kruis zou sterven. Dit was een straf dat enkel door de Romeinen mocht worden gegeven en uitgevoerd, 
terwijl Jezus het in z’n lijdensaankondiging heeft over de joodse leiders. Het kruis opnemen zou dan 
eerder betekenen dat ze Jezus behoren te volgen in de oproep aan de hele wereld dat samen werd 
gehouden door Romeinse structuren om zich te bekeren en het evangelie te geloven.9 Een ander 
mogelijkheid is dat Jezus het hier heeft over wat die Romeinse straf inhoudt. Jezus heeft het niet over 
aan het kruis hangen, maar over het kruis opnemen. Een kruisiging bestond eruit het dwarshout, het 
patibulum, te dragen naar de plaats van de kruisiging. Men moest door de stad wandelen, met niet 
veel om het lijf. Iedereen wist dan dat je een misdadiger was en je werd bespuwt en bespot. Het zou 

 

8 (Kernaghan, 2007, p. 162) 

9 (Kernaghan, 2007, p. 162) 



hier dus ook kunnen dat Jezus z’n leerlingen en de menigte vraagt om hen niet te verbergen, maar als 
het ware naakt door de stad te lopen. Pas dan kunnen ze Jezus volgen. 

Schaamte, stralende luister en mensenzoon 

Vers 38 is een verandering van schrijfstijl. Plots heeft Jezus het hier over de mensenzoon, en dat die 
zich voor hen zal schamen die zich op dit moment schamen voor hem en het evangelie. Dit komt omdat 
het een verwijzing is naar een deel uit het oude testament. Lees de verzen 13 en 27 in Daniël 7. 

Jezus spreekt vaak over zichzelf als de mensenzoon. In Het evangelie volgens Marcus lezen we deze 
term voor het eerst in hoofdstuk 2, waar Jezus de schriftgeleerden zegt dat de mensenzoon volmacht 
heeft gekregen om op aarde zonden te vergeven. Het is misschien niet voor de handliggend, maar de 
term ‘mensenzoon’ verwijst naar het koningschap van Jezus, zoals bijvoorbeeld gelezen kan worden in 
Daniël 7. Dit filmpje10 van ‘The Bible Project’ geeft wat meer uitleg over de term mensenzoon. 

De schaamte tegenover de trouweloze mensen van deze tijd, gaat over de mensen aan wie Jezus het 
evangelie reeds verkondigd heeft, zowel de het oude volk van God als het nieuwe.11 

Het evangelie en het koninkrijk van God 

Jezus wijst hier op het aankomende koningschap, zoals reeds besproken bij de mensenzoon. Jezus 
wordt koning en het is tijd om zich te bekeren en terug te leven naar Gods wil. Jezus komt om het 
kwade te overwinnen. Jezus kondigt het koninkrijk van God aan dat in al z’n kracht reeds gezien zal 
worden door sommige leerlingen. 

Dat laatste kan verwijzen naar 3 momenten. Het zou kunnen verwijzen naar de verheerlijking op de 
berg. Daar zijn niet alle leerlingen aanwezig, zien ze Jezus in al z’n glorie. Het is alleen raar dat Jezus 
een aankondiging doet, voor iets wat zo dicht bij is. Een tweede optie is dat het verwijst naar de 
kruisiging van Jezus, wanneer Jezus Koning wordt. 

Een derde optie is dat het verwijst naar een later moment, wanneer Jeruzalem door een Romeins leger 
verslagen wordt. Zij die zich vasthielden aan het leven, namelijk het volk Israël, lieten hierbij het leven, 
terwijl Jezus uit de dood opstond.12 

§ Toepassen: achtergrondinfo 

Kom terug op de inleidende opdracht. En ga over naar zelfverloochening. Je kunt het als tussenstap 
eerst hebben over hoe de sterktes van de kringleden wijzen op hun ouders. Maar heb het zeker over 
hoe ze met hun leven wijzen op Jezus. Gebruik hiervoor eventueel de tekst in Johannes 13:35: ‘Aan 
jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Hoe wijzen de kringleden met 
hun eigen leven op Jezus? Hoe wijst jullie kring op Jezus? Hoe wijst de kerk waar je deel van uit maakt 
op Jezus? 

  

 

10 (The Bible Project, 2018) 

11 (Kernaghan, 2007, p. 164) 

12 (Ibid, p. 167) 



De Litanie van Nederigheid zit in bijlage. Dit is een katholiek gebed om de gave van nederigheid.  Deze 
wordt vaak toegeschreven aan Rafaël Kardinaal Merry del Val (1865-1930). Een litanie is een vorm van 
gebed waarbij herhaaldelijk hetzelfde antwoord wordt gegeven, gebruikt zowel in gezamenlijk als 
individueel gebed. Daag de kringleden gerust uit om dit een week lang dagelijks te bidden. 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

Om een kringstudie te leiden, moet je eerst en vooral zelf het Bijbelgedeelte bestuderen. Ga dus zelf 
door de drie stappen, observeren, interpreteren en toepassen. Grijp niet meteen naar de 
achtergrondinfo uit de kringenbundel of externe bronnen. Gebruik algemene observatievragen, zoals 
beschreven in de inleiding van de kringenbundel en de specifieke vragen bij lezen en begrijpen van dit 
gedeelte. 

Nadat je de ‘lezen’ en ‘begrijpen’-fase hebt doorlopen probeer je te komen tot een kerngedachte. 
Toetst dit even af met de kerngedachte die vermeld staat bij deze kringstudie. Als je tot iets heel anders 
komt is het misschien verstandig om dit eens met een andere kringleider, kringcoördinator of 
studentenwerker te bespreken. 

De vraag die je nu moet beantwoorden, is hoe je de kringleden meekrijgt naar die centrale boodschap. 
Maak hiervoor gebruik van de werkvormen bij de verschillende onderdelen of verzin zelf een nieuwe. 
Laat je creativiteit maar de vrije loop. Wat belangrijk is, is dat de drie stappen, lezen, begrijpen en 
toepassen, duidelijk naar voren komen tijdens de kring. Zodat kringleden leren om de Bijbel op een 
verantwoorde manier te bestuderen. 



Bijlage: litanie van Nederigheid 

O Jezus! Zacht en nederig van hart,  Hoor mij. 

Van het verlangen om gewaardeerd te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van het verlangen om geliefd te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van het verlangen om voorgetrokken te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van het verlangen om geëerd te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van het verlangen om geprezen te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van het verlangen om uitverkozen te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van het verlangen om geraadpleegd te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van het verlangen om gewaardeerd te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van de angst om vernederd te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van de angst om veracht te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van de angst om terechtgewezen te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van de angst om zwart gemaakt te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van de angst om vergeten te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van de angst om belachelijk gemaakt te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van de angst om in het ongelijk gesteld te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

Van de angst om verdacht te worden,  Bevrijd me, Jezus. 

   

Dat anderen meer geliefd mogen worden dan ik,  Jezus, geef me de genade om 
dat te verlangen. 

Dat anderen hoger geacht mogen worden dan ik,  Jezus, geef me de genade om 
dat te verlangen. 

Dat anderen in de ogen van de wereld groter mogen worden 
en ik kleiner, 

 Jezus, geef me de genade om 
dat te verlangen. 

Dat anderen uitgekozen mogen worden en ik gepasseerd 
word, 

 Jezus, geef me de genade om 
dat te verlangen. 

Dat anderen geprezen mogen worden en ik onopgemerkt 
blijf, 

 Jezus, geef me de genade om 
dat te verlangen. 



  

Dat in alles aan anderen boven mij de voorkeur gegeven mag 
worden, 

 Jezus, geef me de genade om 
dat te verlangen. 

Dat anderen heiliger mogen worden dan ik, gegeven dat ik zo 
heilig mag worden als ik zou moeten. 

 Jezus, geef me de genade om 
dat te verlangen. 



2 // Richteren 4 

Bijbelgedeelte 

41Na de dood van Ehud deden de Israëlieten opnieuw wat in strijd is met de wil van de Heer. 2Daarom 
leverde hij hen over aan Jabin, de koning van Kanaän, die regeerde in Hasor; zijn legeraanvoerder 
heette Sisera en woonde in Charoset-Haggojim. 3Jabin had negenhonderd ijzeren strijdwagens en met 
ijzeren vuist heerste hij over de Israëlieten, twintig jaar lang. Toen schreeuwden zij het uit tot de Heer. 

4In die tijd was Debora, de vrouw van Lappidot, profetes; zij handhaafde voor de Israëlieten recht en 
wet. 5Ze zat meestal onder de Debora-palm, in het bergland van Efraïm, tussen Rama en Betel; daar 
gingen de Israëlieten naar toe om hun vragen aan haar voor te leggen. 

6Zij liet Barak, de zoon van Abinoam, bij zich komen uit Kedes in Naftali, en zei tegen hem: ‘Dit is het 
bevel van de Heer, de God van Israël: Ruk uit met tienduizend man uit de stammen Naftali en Zebulon 
naar de berg Tabor. 7Ik zal ervoor zorgen dat Sisera, de legeraanvoerder van Jabin, met zijn 
strijdwagens en zijn troepen tegen u uitrukt. Bij de beek Kison zal ik hem in uw macht geven.’8Maar 
Barak antwoordde: ‘Ik ga alleen als u meegaat. Als u niet meegaat, ga ik ook niet.’ 9‘Goed,’ zei Debora, 
‘ik ga mee; maar het succes van deze onderneming zal niet op uw naam komen te staan: de Heer zal 
Sisera uitleveren aan een vrouw.’ En zij ging met Barakop weg naar Kedes. 10Toen riep Barak de 
mannen van Zebulon en Naftali op om naar Kedes te gaan; tienduizend man sloten zich bij hem aan en 
ook Debora ging mee. 11In de omgeving van Kedes, bij de eik van Saännaïm, had de Keniet Cheber 
zijn tenten opgezet; hij was weggetrokken van de andere Kenieten, die afstamden van Chobab, de 
zwager van Mozes. 

12Intussen bereikte Sisera het bericht dat Barak, de zoon van Abinoam, was opgerukt naar de berg 
Tabor. 13Sisera liet vanuit Charoset-Haggojim al zijn ijzeren strijdwagens, negenhonderd in totaal, en al 
zijn beschikbare troepen uitrukken naar de beek Kison.14Toen zei Debora tegen Barak: ‘Eropaf! De 
Heer zal vandaag Sisera in uw macht geven. Hijzelf gaat voor u uit in de strijd.’ En Barak daalde met 
zijn tienduizend man af van de Tabor. 15Toen het tot een gewapend treffen kwam, bracht God Sisera 
met al zijn wagens en zijn hele leger zo in paniek dat ze voor Barak op de vlucht sloegen. Sisera sprong 
van zijn wagen en vluchtte te voet weg.16Barak achtervolgde de wagens en het leger van Sisera tot in 
Charoset-Haggojim. Heel het leger werd verslagen, niemands leven werd gespaard. 

17Sisera vluchtte naar de tent van Jaël, de vrouw van de KenietCheber, want er bestond vriendschap 
tussen Jabin, de koning van Hasor, en deze Kenitische familie. 18Jaël kwam haar tent uit en liep Sisera 
tegemoet. ‘Komt u toch binnen,’ zei ze, ‘kom toch binnen in mijn tent. U hoeft niet bang te zijn!’ Hij 
ging haar tent binnen en zij verborg hem achter een gordijn. 19‘Geef me wat water,’ vroeg hij, ‘ik heb 
dorst.’ Zij maakte een leren zak met melk open, liet hem drinken en verborg hem weer. 20Hij zei: ‘Ga 
voor de ingang van de tentstaan. Als er iemand aan komt die u vraagt of er iemand binnen is, zeg dan 
van niet.’ 21Doodmoe als hij was viel Sisera in slaap. Toen nam Jaël een tentpin, pakte een hamer en 
ging zachtjes op hem af. Ze sloeg de pin dwars door zijn hoofd de grond in; hij was op slag dood. 

22Daar zag ze Barak aan komen, op jacht naar Sisera. Jaël kwam haar tent uit en liep hem tegemoet. 
‘Kom mee,’ zei ze, ‘ik zal u de man wijzen naar wie u zoekt.’ Hij ging haar tent binnen: daar lag Sisera, 
dood, met de pin door zijn slapen. 23Op die dag dwong God Jabin, de koning van Kanaän, Israël als zijn 
meerdere te erkennen.24Steeds heftiger werd het verzet van de Israëlieten tegen koningJabin 
van Kanaän, totdat ze zijn macht hadden gebroken. 



Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

Dit jaar werken we rond voorbeelden en volgelingen. Deze tekst heeft naast God drie 
hoofdpersonages: Deborah, Barak en Jeël. Van alle drie kunnen we iets leren. Ze zijn positieve en 
negatieve voorbeelden op vlak van gehoorzaamheid, luisteren naar Gods stem, leiderschap… 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

God heeft besloten de hulproep van de Israëlieten te beantwoorden en hen te bevrijden van koning 
Jabin. Hij gebruikt hiervoor Deborah, Barak en Jaël. Elk op verschillende manieren en op verschillende 
momenten. God zal zijn doel bereiken ongeacht de bereidwilligheid van de mens Wat God wilt dat 
gebeurt, zal gebeuren. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

a) https://www.youtube.com/watch?v=kOYy8iCfIJ4 (overzicht richteren) 

b) https://www.youtube.com/watch?v=JqOqJlFF_eU  (overzicht Jozua) 

c) Lees Richteren 1 t.e.m. 5 

d) Lees Richteren 4 een aantal keer (ook in andere vertalingen en talen) 

e) https://www.youtube.com/watch?v=myeSLGXHt4k 

§ Lezen 

a) In de inleiding van deze bundel vind je een lijst met algemene observatievragen (zie 
‘OIAmethode’). 

b) Wat valt jou op? 

c) Zijn er herhalingen? 

d) Wie zijn de hoofdpersonages in dit gedeelte en wat is hun rol/hun functie in die tijd? 

e) Wie heeft er een actieve rol in deze tekst? 

f) Welke oorzaak-gevolg situaties vind je? 

g) Wat zegt deze tekst over God? 

h) Breng structuur aan in de tekst. Wat valt je op? 

i) Bekijk dit filmpje: heeft de auteur/kunstenaar goed geobserveerd? Argumenteer vanuit de 
tekst. https://www.youtube.com/watch?v=myeSLGXHt4k 

  



§ Begrijpen 

a) Wat gebeurt er vooraf aan dit verhaal? 

b) Wat komt erna? 

c) Waar in het verhaal van Israël bevinden we ons? 

d) Wat zijn rechters? Wat geeft deze tekst aan? Wat kan je halen uit omliggende gedeeltes? 

e) Waarom zijn er rechters? Wat geeft deze tekst aan? Wat kan je halen uit omliggende 
gedeeltes? 

f) Waarom geen koning? 

g) Waarom wordt Sisera aan Jaël uitgeleverd? 

h) Welk genre is dit? 

i) Vat deze tekst eens samen in één zin. Welke titel zou je dit stuk geven? 

§ Toepassen 

a) Herken je jezelf in de situatie van de Israëlieten v1-3. Afdwalen van God en de verkeerde 
weg gaan. Herken je jezelf in 1 van de 3 personages? (Barak, Deborah of Jaël?)  

• Deborah: gehoorzaamt God 

• Barak: stelt kant opgaan om uiteindelijk om hulp te roepen? 

• zijn vertrouwen op mensen ipv God 

• Jaël: juiste plaats op juiste moment 

b) In welke situaties was je een van deze drie?  

c) Wanneer was je meer als Deborah of Barak of Jaël? 

d) Vind je het moeilijk om God (blindelings) te volgen en te vertrouwen? 

e) Op welke momenten heb je op mensen vertrouwd ipv op God? 

f) Wat leert deze tekst jou over God? Zaken die je verrassen? 

• Wat zegt dit over God nu? In jou leven? 

g) Welke overwinningen heb je al met God behaald? 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

Genre 

Verkondigde geschiedschrijving in verhalende vorm (De Bijbel – quirido jongbloed) 

Richteren behoort samen met de boeken Jozua, Samuël en Koningen tot de boeken van de Vroegere 
profeten. Deze boeken vertellen over hoe Israël het land Kanaän in bezit nam alsook wat God zijn rol 
hierin was. 

  



Auteur 

Volgens de Joden heeft de profeet Samuël Richteren geschreven, maar bewijs hiervan is er niet. 

Onderzoekers en professoren gaan er van uit dat het is neergeschreven na de val van Jeruzalem (587 
BC) om uit te leggen waarom dat gebeurt is. Het toont hoe Israël in een neerwaartse spiraal 
terechtkwam na hun intocht in Kanaän. 

Centrale thema’s 

Israëls wederkerende afvalligheid en Gods reactie hierop. 

Ontrouw aan God leidt tot onderdrukking en rampspoed maar berouw en inkeer hebben redding en 
voorspoed tot gevolg. 

Structuur 

Inleiding:  

• Deel 1: Na Jozua à  afzwakking van militaire macht 

• Deel 2: na Jozua à spirituele afzwakking 

Midden:  

• Verhalen over de rechters 

Epiloog: 

• Religieuze chaos Micah en afgoden 

• Morele chaos De leviet en zijn bijvrouw 

§ Lezen: achtergrondinfo 

Vooraf aan Richteren 4 

Het boek Rechters start met de dood van Jozua en de beschrijving hoe de Israëlieten Kanaän innemen. 
Ze gehoorzamen God niet en laten de Kanaänieten tussen hen wonen. Al snel neemt het volk de 
gewoontes van de Kanaänieten over. Dit leidt tot afzondering van God. Er was onderdrukking en oorlog 
tussen de volken. Als reactie hierop gaf God zijn volk rechters om hen te leiden, maar ook naar hen 
luisterden ze niet.  

Steeds na een x-aantal jaar begon het volk God om hulp te roepen. De eerste rechter die God als 
antwoord op het klagen bracht was Otniël. Deze rechter bevrijde het volk van onderdrukking en zorgde 
voor 40 jaar rust. 

De Israëlieten gingen weer doen wat slecht was in God ogen en dwaalden af. Na een tijd riepen ze toch 
God om hulp. Toen stuurde God Enud (zie hieronder). Wat volgde was 80 jaar rust.  

Het volk deed weer wat slecht was in de ogen van de Heer. Toen kwam Debora… 

Na Richteren 4 

Na deze overwinning dwaalt het volk nog meermaals af van God onder leiding van corrupte rechters. 
Het boek eindigt met het volk ver weg van God. 

Na Debora volgen nog 3 rechters: Gideon, Jefta en Simson. Het volk heeft geen goede leiders en heeft 
nood aan een koning die hun de weg kan wijzen. 



§ Begrijpen: achtergrondinfo 

Ehud 

Ehud was Gods antwoord op het klagen van de Israëlieten na 18 jaar onderdrukking onder koning Eglon 
van Moab. Doordat Ehud linkshandig was, droeg hij zijn zwaard rechts. Nadat hij de schatting aan de 
koning had afgedragen, zag hij de kans om de koning 1-op-1 te spreken. Ehud doorboorde de koning 
in zijn buik met zn zwaard. Ehud riep hierna Israël op ten strijde te trekken. Ze versloegen 10 000 
moabieten. Er volgde 80 jaar rust. 

(rechters 3:10-28) 

Deborah 

V4 veel beschrijving + getrouwd + palm naar haar vernoemd + had vertrouwen van de mensen + zij 
neemt initiatief om Barak te laten komen 

Schandelijk dat Sisera aan een vrouw wordt uitgeleverd. 

Keniet 

Keniet betekend Smid. Het was een nomadische stam die in het zuiden van Palestina rondtrok, maar 
soms ook noordelijker trok. De Kenieten waren nauw verwant met de Israëlieten. De schoonvader van 
Mozes was een Keniet.  

Melk ipv water 

De drank die Jaël aanbiedt aan Sisera wordt voor ons vertaald als melk, maar is waarschijnlijk een soort 
yoghurt die ook hedendaagse arabieren nog gebruiken. Deze drank wordt ook vandaag nog 
aangeboden aan zij die moe of ziek zijn. 

Dat Sisera in slaap viel, hoeft niets met de drank te maken te hebben. Hij was al de hele dag op het 
slagveld en op de vlucht waardoor de uitputting van nature kan toegeslagen hebben. (Cundall & 
Morris, 2008) 

Legermacht 

Israël had in de tijd van de rechters geen legermacht. Het volk leefde verspreid in Kanaän in 12 
stammen. Wanneer ze van buitenaf aangevallen werden, meldden vrijwilligers zich aan om te vechten. 

In het geval van Barak en Sisera werden vrijwilligers uit de stammen van Zebulon en Naftali 
opgeroepen. Zij woonden samen met de stam Issachar aan de berg Tabor. Dit is in de buurt waar 
Deborah en Barak zich bevinden. Wanneer we hoofdstuk 5 lezen – een lyrisch verslag van de 
gebeurtenissen in hoofdstuk 4 – zien we dat er toch meer stammen bij betrokken waren (Cundall & 
Morris, 2008). 

Het Hebreeuwse woord duizend betekend clan of kleine militaire eenheid. Israël was waarschijnlijk 
met veel minder dan 1000. 

Rechters 

Voordat Israël koningen had was er een periode van ongeveer 200 jaar (1200-1000 BC) dat ze 
geregeerd werden door rechters. Ze werden rechters genoemd omdat ze Gods recht uitspraken.  

Israël bestond in die tijd uit 12 stammen. Alleen hun gezamenlijke geschiedenis en hun relatie met God 
verbond hen. De meeste zaken werden door de oudsten/stamleiders opgelost. Enkel zaken die niet 
lokaal op te lossen waren werden naar de rechter gebracht. 



De rechter bevond zich steeds op een vaste plaats of ze gingen regelmatig naar een specifieke stad 

Er waren in totaal 12 rechters. De verhalen van 6 worden in het boek Rechteren beschreven.  

Uitgebreid aan bod in Richteren 

• Otniel 

• Ehud 

• Debora 

• Gideon 

• Jefta  

• Samson 

Korte vermelding in Richteren 

• Shamgar 

• Tola 

• Jair 

• Ibzan 

• Elon 

• Abdon 

Gedood door een vrouw 

In het Oude Nabije Oosten was het schande, als een krijgsheld gedood werd door een vrouw. 
In Rechters 9:53 gooit een vrouw een maalsteen op het hoofd van Abimelech. De zwaargewonde 
Abimelech vraagt dan aan zijn knecht om hem neer te steken, zodat ze later niet van hem zullen zeggen 
dat hij gedood is door een vrouw. 

 Jaël daarentegen verwerft met haar daad groot aanzien bij de Israëlieten, omdat zij hen van een 
belangrijke vijand heeft verlost. In Rechters 5:24wordt Jaël ‘de beste aller vrouwen’ genoemd. 
(debijbel.nl) 

Palmboom 

De palmboom waaronder  Debora rechtsprak, heeft volgens de rabbi’s ook een symbolische betekenis. 
Met zijn rechte stam en de bladeren in de top die zich naar de hemel draaien, staat hij voor de 
generatie van Debora, de generatie die eendrachtig naar de Eeuwige luisterde. Een andere verklaring 
voor het rechtzitten onder de boom is dat Debora, als vrouw, niet met een man alleen kon zijn in haar 
huis. Onder de boom zat ze in het volle zicht. 

  



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. 

Mogelijke werkvormen 

• Verdeel de groep in 3 kleinere groepen. Elke groep krijgt een personage toegewezen 
(Debora, Barak en Jaël). Geef de groepjes de tijd om een oorlogsverslag te schrijven 
vanuit hun personage. Daarna legt elke groep hun verslag voor aan de anderen. (Dit is 
observatie en interpretatie) 

• Deze werkvorm vraagt veel tijd. Doe deze enkel wanneer je minstens 2uur hebt voor 
je kring. 

• Verdeel de groep in 3. Laat hen het verhaal aan de anderen vertellen vanuit hun 
personage of laat hen vragen opstellen over de tekst vanuit het standpunt van hun 
personage. 

• Denk samen met je groep na hoe jullie het komende jaar overwinningen willen vieren. 
Het is goed om samen te vieren wat God in jullie levens doet en waar Hij jou bij 
geholpen heeft. Plan momenten in om samen dingen te vieren. Het kan zijn dat iemand 
in je groep worstelt met een verslaving, vier de overwinningen hierin. Vier wanneer 
examens goed gaan. Vier nieuwjaar samen. Vier verjaardagen… Maak hier concrete 
afspraken in. 

• Laat tijdens de toepassing/applicatie ronde je kringleden delen welke overwinningen 
ze alreeds hebben behaald samen met God. Zorg dat je snacks en drinken in de buurt 
hebt en vier na of tijdens het delen samen deze overwinningen met een hapje en een 
drankje. Dank God samen voor deze overwinningen. 

  



3 // Hebreëen 11 

Bijbelgedeelte 

111Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van 
wat we niet zien.2Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen.3Door geloof komen 
we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan 
uit het niet-zichtbare. 

4Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt 
dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven –
, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven.5Door zijn geloof werd Henoch 
naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem 
had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde 
vond.6Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers 
geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.7Door zijn geloof bouwde 
Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar 
was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en 
verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. 

8Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in 
bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.9Door zijn geloof trok hij naar het land 
dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen 
van de belofte, woonde hij daar in tenten10omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God 
zelf ontworpen en gebouwd.11Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was 
gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel 
omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.12Zo bracht één man, wiens kracht al 
gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels 
op het strand langs de zee. 

13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben 
slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen 
en gasten.14Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.15En daarmee 
bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel 
teruggekeerd.16Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt 
God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt. 

17Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de 
beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren.18Terwijl er tegen hem gezegd was: 
‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,’19zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn 
iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van 
voorafbeelding.20Door zijn geloof zegende Isaak Jakob en Esau, en hij dacht daarbij aan wat er in de 
toekomst zou gebeuren.21Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen; 
daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok.22Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind 
van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente dan mee te 
nemen. 

23Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze 
vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning.24Door zijn geloof weigerde 
Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de 



farao.25Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij 
de zonde;26omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de 
schatten van Egypte.27Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij 
volhardde, als zag hij de Onzienlijke.28Door zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de deurposten 
met bloed besprenkelen opdat de doodsengel hun eerstgeborenen geen haar zou krenken.29Door het 
geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over droog land; toen de Egyptenaren dat ook 
probeerden werden ze verzwolgen.30Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er zeven 
dagen lang omheen getrokken was.31Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij 
in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. 

32Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, 
Simson en Jefta, David en Samuel, en over de profeten,33die door hun geloof koninkrijken overwonnen, 
gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil toeklemden,34aan 
vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die hun zwakheid 
krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht 
joegen.35Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden 
gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een 
betere opstanding.36Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met arrestatie 
en gevangenschap.37Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door een moordend 
zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld.38Ze 
doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. 
Ze waren voor de wereld te goed.39Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, 
hebben de belofte niet in vervulling zien gaan40omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen 
niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

Hebreeën 11 past perfect in het jaarthema. Het hoofdstuk zit vol met (onverwachte of heel bekende) 
geloofshelden, die voor elk van ons een voorbeeld kunnen zijn.  

Kerngedachte/ centrale boodschap 

Geloof is stappen zetten zonder dat je de uitkomst ziet, dat is risicovol maar de beloning is groot. 
Geloofshelden zijn niet perfect. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

Hebreeën 11 is best lang, maar is toch maar één hoofdstuk, geplukt uit een langere brief. Om de tekst 
beter (en breder) te begrijpen, is het goed om ook de context te bekijken waarin de brief geschreven 
is. Wie waren de Hebreeën, waarom schreef de schrijver deze brief, waarmee begint hij zijn betoog en 
wat is het punt dat hij wil maken etc.  

  



Deze filmpjes zijn zeker interessant om te bekijken tijdens je voorbereiden: 

a) Andy Woods - Hebrews in 5 minutes (context, tijdsgeest + samenvatting ) 
https://www.youtube.com/watch?v=aFnsiHd7BKE&t=27s 

b) Bible Project: Hebrews https://www.youtube.com/watch?v=1fNWTZZwgbs 

c) Voor je het volledige hoofdstuk leest, sta eens stil bij de eerste 3 verzen en kauw even op 
wat de auteur bedoelt als hij spreekt over ‘geloof’. Bedenk enkele voorbeelden van dingen 
waar je in kan geloven, maar waar dat woord ‘geloof’ toch iets anders inhoudt. 

§ Lezen 

a) Welke namen passeren de revue, ken je ze allemaal? Weet je nog wat ze gedaan hebben? 
Zoek op als je niet weet 

b) Duid aan wat opvalt in de tekst  

c) Kun je nog andere teksten opnoemen waar het eveneens gaat over geloof?  

§ Begrijpen 

a) Waarom zou de schrijver de aandacht op dat ‘geloof’ willen vestigen? Wat zegt dat over 
de Hebreeën?  

b) Waarom zouden de Hebreeën de neiging hebben om terug te keren naar ‘de wet’? Geeft 
de tekst hier uitleg over?  

c) Ze noemen dit hoofdstuk wel eens ‘de geloofshelden’. Maak een lijst: waarom worden de 
helden geprezen door de auteur? Kun je ook gebeurtenissen bedenken uit de levens van 
deze helden waar ze géén voorbeeld in geloof waren?  (in kringcontext kun je de helden 
verdelen onder je kringleden, zodat niet iedereen alles hoeft te doen) 

d) Leg de tekst eens naast Jacobus 2: 14-26 - hoe verhouden de teksten zich tegenover 
elkaar? 

  



§ Toepassen 

a) Wat leert deze tekst over God? 

b) Noem enkele voorbeelden van na-Bijbelse geloofshelden (uit de kerkgeschiedenis). Hoe 
kunnen die inspireren? Waarin zijn zij het navolgen waard? Zoek mannen en vrouwen. 

c) Wie zijn voor jou een voorbeeld in geloof? Waarom?  

d) Zoals wie van de geloofshelden zou jij meer willen zijn? Omwille van welke eigenschap is 
dat dan? Wees concreet en bid ervoor. 

e) Wat zou de schrijver van Hebreeën over jou kunnen zeggen: waarom ben jij een 
geloofsheld? Vier met elkaar wat wel al goed gaat! (Misschien kun je met de kring een 
eigen versie van de geloofshelden schrijven?)  

f) Sommige geloofshelden hebben nooit zien gebeuren waar ze op hoopten en brachten 
grote offers, maar God geeft een mooie belofte in vers 16 waar we naar kunnen uitkijken. 
Lees samen Hebreeën 12:1-4, bemoedig elkaar en bid voor elkaar. 

g) Voor wie kan je individueel of als kring een geloofsheld zijn? Denk na over jullie 
verschillende ‘invloedsferen’. Een voorbeeld in jullie studentenstad, een voorbeeld in jullie 
kerk, een voorbeeld in jullie vakgebied, ... 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

Auteur 

De auteur van Hebreeën is onbekend. Volgens de traditionele opvatting heeft Paulus ook deze brief 
geschreven, maar er zijn een aantal argumenten die dat zouden ontkrachten. In hoofdstuk 2:2-3 zegt 
de schrijver het evangelie te kennen van de apostelen. Paulus benadrukt in andere brieven echter dat 
hij het evangelie rechtstreeks van Jezus heeft gehoord (Gal 1:12). Zowel de stijl als de theologische 
nadruk verschilt ook van die van de brieven van Paulus. Voor meer info hierover zie 
http://www.julianspriggs.co.uk/Pages/Hebrews  

Wie de schrijver dan wel is? Er zijn enkele mogelijkheden. We weten alleszins dat de auteur vloeiend 
was in Grieks en ook de Joodse geschiedenis en Torah goed kende. Barnabas: een Leviet, gesuggereerd 
door een vroege kerkvader. Zijn naam betekent ‘zoon van bemoediging’ en de brief is geschreven als 
‘een woord van bemoediging’ 

Lucas: volgens sommige mensen zijn er gelijkenissen te vinden tussen Handelingen, het Lucasevangelie 
en Hebreeën. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Hebreeën door een heiden (niet-jood) is 
geschreven.  

Andere opties zijn Aquilla en Priscilla (omdat de schrijver met meervoud over zichzelf spreekt) of 
Apollos (vermeld in Hand 18:24-28) 

Doelgroep 

Het boek volgt niet de normale structuur van een brief, en het is dan ook moeilijk af te leiden aan wie 
ze geschreven was. In 13:24 staat: ‘U ontvangt de groeten van de christenen in Italië’ hieruit kunnen 
we enkel afleiden dat de brief ofwel in Italië geschreven is ofwel naar de christenen in Italië (en de 
schrijver is bij enkele andere christenen uit Italië). Het is best mogelijk dat de brief gericht is aan de 



Joodse christenen in Italië. Zij hadden rond de tijd van deze brief (64 na Christus) te maken met 
vervolging. In 49 na Christus verbande keizer Claudius alle joden uit de stad, ze mochten pas in 54 
terugkeren. Nu (in 64) kwam de eerste vervolging van de christenen. Na de brand van Rome gaf Nero 
de christenen de schuld, en werden die gevangengenomen, verbrand en in de spelen ingezet. Voor 
Joodse christenen was het dus verleidelijk terug te gaan naar het joodse geloof. Joden werden in 
deze periode immers niet vervolgd. Het hele boek Hebreeën is erop gericht de Joodse christenen te 
overtuigen van de superioriteit van Jezus op alle vlakken, en hun te tonen dat hun vorige redding 
door werken niet meer zal werken. 

Centrale thema’s Bijbelboek 

Het boek is een betoog voor de superioriteit van Jezus en het nieuwe verbond tegenover het oude 
verbond. Dat merken we bijvoorbeeld aan alle verschillende namen die voor Jezus gebruikt 
worden.  (zie ook The Bible Project: https://www.youtube.com/watch?v=1fNWTZZwgbs&t=5s ) 

HST 1-2: Jezus wordt vergeleken met de engelen en de oude wetHST 3-4:  Jezus en het koninkrijk van 
God vergeleken met Mozes en het beloofde landHST 5-7: Jezus (orde van Melchizedek) vergeleken met 
de priesters (orde van Aaron)HST 8-10: Jezus’ offer + het nieuwe verbond vergeleken met de offers uit 
het OT en het oude verbond HST 11-13: de uitdaging voor de luisteraars: In de voetstappen van hun 
grote voorbeelden stappen en op Jezus vertrouwen 

§ Lezen: achtergrondinfo 

Het lijkt wel alsof H11 een toespraak is die later opgeschrven is. Probeer het eens met intonatie te 
lezen, dan vallen je misschien meer dingen op. 

Geloof wordt beschreven als zeker zijn van het onzichtbare (v1) in vers 27 wordt God de ‘onzienlijke’ 
of ‘onzichtbare’ genoemd 

V26: Mozes en Jezus worden naast elkaar geplaatst, terwijl Mozes nog niks van Jezus’ lijden wist. 
Waarschijnlijk doet de schrijver dit met een reden. 

V32-35a: De positieve gevolgen van geloven worden opgesomd: wonderen, bovennatuurlijke kracht, 
doden die terug opstaan etc. Vanaf 35b verandert de toon: marteling, spotten, steniging, etc. Blijkbaar 
is geloven niet altijd rozengeur en maneschijn.  

§ Begrijpen: achtergrondinfo 

Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze 
uitzagen naar een betere opstanding. Verschillende martelaren, bvb in de tijd van de Maccabeeën 

Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. 
Jozef, Jeremia 

Ze werden gestenigd (Zacharia) of doormidden gezaagd (Jesaja), of stierven door een moordend 
zwaard.(85 priesters, 1 Sam 22:18): Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen,(Elia en 
Elisa)  berooid, vernederd en mishandeld. 

Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de 
grond. 

  



§ Toepassen: achtergrondinfo 

Onze voorbeelden vertellen ons meer over wat voor persoon we zelf willen zijn. Wanneer we kijken 
naar al deze (soms niet zo indrukwekkende) voorbeelden van geloofshelden, zoals wie willen we meer 
zijn? Sommige van deze dingen klinken helemaal niet zo indrukwekkend. Daarbij stilstaan haalt 
misschien de druk weg die we op onszelf leggen om grote dingen voor God te doen.  

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. 

Je kan met deze bijbeltekst verschillende richtingen uitgaan -  denk op voorhand na waar jij met de 
kring naartoe wil gaan en wat je zeker wil dat ze meenemen en wat daarvoor de beste werkvorm is. 
De vragen die we hebben voorgesteld, leiden het gesprek andere richtingen uit - je kan niet alle vragen 
bespreken en zal zelf selecties moeten maken, eigen vragen en stappen toevoegen enzovoort! Jij kent 
je kring het beste.  

Een kleine suggestie om je kring ludiek te beginnen/eindigen:  

https://www.youtube.com/watch?v=xPwUoZGHrV4  



4// Jeremia 28 

Bijbelgedeelte 

1In datzelfde jaar, in de vijfde maand van het vierde regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, zei de 
profeet Chananja uit Gibeon, de zoon van Azzur, in de tempel van de HEER ten overstaan van de 
priesters en alle andere aanwezigen tegen mij: 2‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God 
van Israël: Ik ga het juk van de koning van Babylonië breken. 3Binnen twee jaar zal ik alle 
kostbaarheden uit de tempel van de HEER, die koning Nebukadnessar heeft meegevoerd naar Babel, 
naar Jeruzalem terugbrengen. 4Ik zal ook koning Jechonja, de zoon van Jojakim, en alle ballingen uit 
Juda die naar Babel zijn gevoerd, naar Jeruzalem terugbrengen – spreekt de HEER. Want ik ga het juk 
van de koning van Babylonië breken.’ 5Toen antwoordde de profeet Jeremia de profeet Chananja ten 
overstaan van de priesters en alle anderen die in de tempel van de HEER aanwezig waren: 6‘Ja! Laat 
de HEER dat doen. Hopelijk laat hij jouw profetie uitkomen en brengt hij al het tempelgerei en alle 
ballingen uit Babylonië naar deze stad terug. 7Maar luister nu naar wat ik jou en alle anderen te zeggen 
heb. 8Sinds mensenheugenis hebben de profeten die vóór jou en mij hebben geleefd tegen veel landen 
en machtige koninkrijken niets dan oorlogen, onheil en pest geprofeteerd. 9Van een profeet die 
voorspoed en vrede profeteert, weten we pas dat hij inderdaad door de HEER gezonden is als zijn 
woorden uitkomen.’10Chananja nam toen het juk van Jeremia’s nek, brak het in stukken 11en zei ten 
overstaan van allen die daar waren: ‘Dit zegt de HEER: Zo zal ik binnen twee jaar het juk van koning 
Nebukadnessar van Babylonië van alle volken afnemen en in stukken breken.’ Hierop verliet Jeremia 
de tempel. 12Enige tijd later richtte de HEER zich tot Jeremia: 13‘Ga naar Chananja en zeg hem: Dit 
zegt de HEER: Je hebt een houten juk in stukken gebroken en het door een ijzeren juk 
vervangen. 14Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik leg alle volken een 
ijzeren juk op, waarmee ze koning Nebukadnessar van Babylonië moeten dienen. Zelfs de wilde dieren 
onderwerp ik aan hem.’ 15De profeet Jeremia zei toen tegen de profeet Chananja: ‘Luister goed, 
Chananja! Jij bent niet door de HEER gezonden. Je hebt bij het volk valse hoop gewekt. 16Daarom – dit 
zegt de HEER: Ik zal je alsnog zenden, ik zend je weg van de aarde. Je zult nog dit jaar sterven, want 
met je profetieën heb je het volk opgezet tegen de HEER.’ 17En de profeet Chananja stierf nog 
datzelfde jaar, in de zevende maand. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

In een jaar waarin we nadenken over voorbeelden en navolging, is het goed om stil te staan bij de 
vraag ‘wie volg ik’, ‘wie volgen wij’ en ook ‘welke boodschap volg ik’. Wat doe ik met boodschappen 
die niet zo populair zijn, met boodschappen die ik niet zo graag wil horen, zeker wanneer er zeer 
aanlokkelijke boodschappen circuleren. 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

In deze ‘Clash of the Prophets’ blijkt Jeremia Gods profeet, zelfs wanneer hij niets zo’n leuk nieuws 
heeft voor het volk. 

  



Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

a) Bekijk het filmpje over Jeremia van de Bible Project:  

b) https://www.youtube.com/watch?v=RSK36cHbrk0&t=33s .  

c) Dit geeft een goed beeld heel het boek en waar ons specifiek stuk zich bevindt in de 
verhaallijn. 

d) Bekijk als kringleider zeker ook het filmpje van de Bible Project over profeten: 
https://www.youtube.com/watch?v=edcqUu_BtN0. Veelal circuleren er in kringen 
boeiende ideeën over profeten en profetie en dit filmpje kadert veel over 
Oudtestamentische profeten en profetieën, de taal en de beeldspraak die ze gebruikten 
en de symbolische daden die ze stelden. 

e) Denk voor jezelf na welke varianten van ‘goed nieuws/feel good profeten’ je al hebt voorbij 
zien komen in je leven: 1) God wil dat ik gelukkig ben, 2) God wil dat ik rijk/succesvol ben 
en/of 3) God zal genezing brengen. Hou deze in gedachten tijdens je voorbereiding. Je kan 
hiernaar verwijzen tijdens je kring. Je kan ook 3 fictieve karakters creëren en die 
presenteren aan je kring. Bijv.: ‘Hallo, ik ben Mark, ik kom nu al een tijdje naar deze kring 
en gisteren had ik een droom. Het verhaal dat Marlies vorige keer deelde, bleef me 
achtervolgen. God heeft me belooft dat hij haar zal genezen.’ En ‘Ik ben Sara, ik volg nu al 
een tijdje deze cursus van Ichtus voor ‘Christen zijn op de werkvloer. Na wat verdere 
Bijbelstudie is het mij toch echt duidelijk geworden, dat God wil dat het ons voor de wind 
gaat, financieel bedoel ik dan, qua carrière.’… Dit kan een goeie gespreksstarter zijn of iets 
om naar terug te koppelen. 

§ Lezen 

a) Lees het stuk zelf hardop, maar lees het ook hardop tijdens je kring. Op die manier ontdek 
je meer en merk je andere zaken op. 

b) Wat valt je op in dit stuk? 

c) Wie zijn de personages in dit stuk? Wat is hun rol? 

d) Waar spelen alle scènes in ons stuk zich af? 

e) Wat gebeurt er in dit stuk? 

f) Beschrijf het eerste gedeelte (de confrontatie) aan je buurman/-vrouw alsof je die dag in 
de tempel was en het allemaal zag gebeuren. (Bij dit soort werkvorm moet je als kringleider 
altijd zien dat er teruggekoppeld wordt naar de tekst en dat de tekst toelaat wat er gezegd 
wordt) 

g) Vat deze tekst eens samen in 1 zin? Geef dit stuk eens een titel. 

  



§ Begrijpen 

a) Wat wordt er (veel) herhaald? Wat is de betekenis hiervan? 

b) Zit er een spanning tussen de ‘publieke’ en de ‘niet-publieke’ gedeeltes in deze tekst? Zo 
ja, betekenen die iets? 

c) Waarom breekt Chananja het juk van Jeremia? 

d) Wie ‘wint’ er in dit stuk? Beargumenteer uit de tekst. 

e) Waarom is de boodschap die Chananja geeft zo erg in Gods ogen? Waarom is deze zo erg 
voor het volk? 

f) Vat dit stuk samen in één zin. Geef dit stuk een titel. 

§ Toepassen 

a) Hoe kijk je aan tegen onheilsprofeten? Hoe kijk je aan tegen ‘feel good’ profeten? 

b) Wie zou je van nature volgen? Jeremia of Chananja? Wat zegt dit over jou? Wat zegt dit 
over je godsbeeld? 

c) Hoe kunnen we ons hoeden voor ‘valse profeten’, voor boodschappen die we (als individu, 
als kring, als westerse kerk, …) maar al te graag willen horen? 

d) Worden er in jou kerk (vaak) ‘moeilijke’ boodschappen gegeven? Of is alles altijd goed, 
triomfalistisch, …? 

e) Wat leert dit gedeelte je over God? 

f) In dit stuk kunnen we een link zien met Mission Weeks en apologetische events. Er worden 
hier publiekelijk zaken beweerd en die worden publiekelijk weerlegd met een ‘Bijbels’ 
perspectief. Wat zijn zaken in jouw vakgebied, in jouw hogeschool of universiteit, in jouw 
studentenstad, … die beweert worden die wel een Bijbelse (tegen)stem kunnen 
gebruiken? 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

Ongeveer alles wat je moet weten over Jeremia, over de context waarin hij schreef, over zijn 
doelpubliek komt aan bod bij het filmpje van de Bible Project over Jeremia: 
https://www.youtube.com/watch?v=RSK36cHbrk0&t=108s 

§ Lezen: achtergrondinfo 

Veel van de vragen die naar boven zullen komen tijdens je eigen voorbereiding of wanneer je 
kringleden aan de slag gaan met lezen en observeren zijn op te lossen door het vorige hoofdstuk te 
lezen. Daar staan antwoorden op de vragen rond ‘juk’, ‘wilde dieren’, ‘profeten’, ‘Babylonië’, enz. 

Lees ook Deuteronomium 18: 20-22 om meer te weten over profeten en valse profeten. 

  



§ Begrijpen: achtergrondinfo 

Bij het begrijpen, interpreteren van een tekst gaat het voornamelijk over de vragen: ‘wat doet deze 
tekst hier?’, ‘waarom staat deze tekst hier?’, ‘wat begrepen de eerste lezers of het eerste doelpubliek 
van deze tekst? Ook hier is een begrip van de bredere context van Israël en Juda, van de (dreigende) 
ballingschap, van profetie, belangrijk. Raadpleeg hiervoor een commentaar, bekijk de filmpjes van de 
‘Bible Project’ nog eens en lees wat meer uit het boek Jeremia. 

§ Toepassen: achtergrondinfo 

Deze tekst roept veel vragen op rond profetie. Een open en eerlijk gesprek hierover hebben met je 
kring (met respect voor de verschillende kerkelijke achtergronden) kan goed zijn en leerzaam. Maar 
zorg dat het geen themakring wordt over profetie. Het gedeelte gaat (kan gaan) over wie volg ik, hoe 
onderscheid ik, zelfs wanneer de boodschap me misschien niet aanstaat? 

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. 

Met dit soort tekst kan het heel verleidelijk zijn om je tijdens je voorbereiding en tijdens het leiden van 
je kring totaal te storten op historische details en inzichten en in boeiende theologische discussies. 
Wees zeker goed voorbereid op dit soort vragen en doe je huiswerk, maar zorg ervoor dat je jezelf hier 
niet in verliest en dat de kring over de tekst blijft gaan en leidt naar toepassing. 

  



5 // Jeremia 29:1-23 

Bijbelgedeelte 

1 Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven 
oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit 
Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 2 Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-moeder, 
de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren 
weggevoerd. 3 Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, 
de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief 
had de volgende inhoud: 

4 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit 
Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet 
van de opbrengst, 6 ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en 
huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet 
afnemen. 7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar 
bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. 8 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God 
van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; 
ze dromen slechts wat jullie wensen. 9 Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen 
niet gezonden – spreekt de HEER. 10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik 
naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 
11 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: 
ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12 Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar 
jullie luisteren. 13 Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel 
zoeken. 14 Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik 
zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – 
en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. 15 Misschien zeggen jullie: 
“De HEER heeft ons toch ook in Babel profeten gegeven?” 16 Maar dit zegt de HEER over de koning die 
op de troon van David zit en over de hele bevolking van Jeruzalem, je volksgenoten die niet met jullie 
in ballingschap zijn gegaan, 17 dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik stuur het zwaard, de 
honger en de pest op hen af, ik zal met hen hetzelfde doen als met bedorven vijgen, die niet meer te 
eten zijn. 18 Ik zal hen met het zwaard, de honger en de pest achtervolgen en hen tot een 
afschrikwekkend voorbeeld voor alle koninkrijken op aarde maken. Hun namen zullen als een vloek 
worden gebruikt, ze zullen afschuw en ontzetting wekken en bespot worden door alle volken waarnaar 
ik hen zal verbannen. 19 Want ze hebben niet naar mij geluisterd – spreekt de HEER-, hoewel ik telkens 
weer mijn dienaren, de profeten, naar hen zond. En ook jullie hebben niet naar mij geluisterd – spreekt 
de HEER. 20 Luister naar mijn woorden, ballingen, die ik vanuit Jeruzalem naar Babel heb laten voeren. 
21 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, over de profeten Achab, de zoon van 
Kolaja, en Sedekia, de zoon van Maäseja, die in mijn naam leugens profeteren: Ik lever heb uit aan 
koning Nebukadnessar van Babylonië, die hen voor jullie ogen zal terechtstellen. 22 En alle Judese 
ballingen in Babel zullen aan hun lot een vloek ontlenen: “Moge de HEER het je laten vergaan als 
Sedekia en Achab, die de koning van Babylonië boven het vuur geroosterd heeft.” 23 Want ze hebben 
iets gedaan dat in Israël een schanddaad is: ze hebben overspel gepleegd met de vrouw van een ander 
en in mijn naam leugens geprofeteerd, woorden die ik hun niet heb opgedragen te spreken. Ik heb het 
gezien, ik was er getuige van – spreekt de HEER.’ 

  



Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

In Jeremia 29 roept God het volk op om geloofshelden te worden als vreemdelingen in een vreemd 
land/stad. Geloofshelden die God vertrouwen, het land/stad dienen in gebed en in daden. 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

God roept het volk op om van perspectief te veranderen en daarbij niet te hopen op een snelle 
terugkeer maar om zich in te zetten voor de bloei van de stad waarin ze wonen, zo worden ook wij 
opgeroepen om de handen letterlijk in elkaar te slaan voor gebed en actie om de stad tot zegen te zijn. 
Geloofshelden beginnen biddend en dienend. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

Om het boek Jeremia beter te begrijpen, moet je de context kennen. Bekijk het filmpje van de Bible 
project waarin de makers de context schetsen van het gehele Bijbelboek: 
https://www.youtube.com/watch?v=RSK36cHbrk0&t=108s.  
Het is goed om de groep aan een zelfreflectie te onderwerpen. Denk eens na wat het betekent om 
individueel of als Ichtus groep God te zoeken met hart en ziel? Bedenk daarnaast op welke manieren 
je al de eigen stad dient of bij God brengt. Welke acties onderneem je als groep al? Hoe bemoedig je 
als groep de eigen stad al? Denk je dat je als groep al een bijdrage levert om de stad tot een betere 
plaats te maken? 

  



§ Lezen – zeg eens ‘hmm’ 

a) Lees het Bijbelgedeelte door. 

b) Denk eens na over wat je ‘hmm’ deed doen en pen dit neer. Je ‘hmm’ kan verschillend zijn. 

c) Bijvoorbeeld: 

• “Hmm, dat vond ik interessant…” 

• “Hmm, dat heb ik niet begrepen…” 

• “Hmm, dat wist ik niet…” 

• Etc. 

d) Lees het Bijbelgedeelte opnieuw door en herhaal de opdracht met wat deed je ‘hmm’ 
doen. Schrijf je gedachten wederom op. 

e) Op deze manier blijf je de tekst ontleden. Lees het Bijbelgedeelte voor een derde maal 
door en geef een antwoord op de volgende vragen. 

f) Het betreft hier een brief.  

g) Wie is de afzender? Wie is de ontvanger? Beschrijf beknopt de inhoud van de brief. 

h) Probeer een structuur aan te brengen in de brief. Welke onderdelen onderscheid je in de 
tekst? 

i) Welke titel zou je deze brief geven? 

j) Je bent een balling: hoe zou je u voelen, hoe zou je reageren? Schrijf je emoties, gedachten 
op terwijl iemand deze brief voorleest. 

§ Begrijpen 

a) Waar roept God de ballingen toe op? Welke ‘geestelijke’ en ‘praktische taken’ krijgen ze? 

b) God zegt de Israëlieten dat ze geen waarde mogen hechten aan de boodschappen van de 
profeten en waarzeggers in hun middens omdat ze alleen maar vertellen wat zij willen 
horen. Welke boodschappen zouden zij verkondigen aan het volk? Blijf bij de tekst 

c) Welke straf deelt Jeremia mee voor zij die God niet gehoorzaam zijn? Vind je dit terecht? 
Verklaar je antwoord. Blijf bij de tekst. 

d) Zaait de boodschap van Jeremia geen twijfel onder het volk? Wie moeten ze nu gaan 
geloven? Waarom? Waar zie je dat in de tekst? 

e) Wat vind je van Gods uitspraak dat Hij hun geluk voor ogen heeft maar na zeventig jaar 
pas terug naar hen zal omzien? Verklaar je gedachten. 

f) Probeer het Bijbelgedeelte in één zin samen te vatten. 

  



§ Toepassen 

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

b) Krijg jij soms boodschappen te horen in je kerk die je niet wil horen, niet wil geloven? Wat 
doe je dan? 

c) Hoe onderscheid je boodschappen van wat God van jou wil of wat mensen van jou vragen? 

d) Heb je het gevoel dat God naar je luistert wanneer je tot Hem bidt? Verklaar je antwoord. 

e) Wat betekent het voor jou om de HEER met hart en ziel zoeken? 

f) God roept de Israëlieten op om zich te vestigen in Babylonië ondanks dat ze hoopten op 
een snelle ‘spectaculaire’ terugkeer. De generatie die deze boodschap ontving van Jeremia 
zou de terugkeer naar Jeruzalem niet meer meemaken. Is dat niet tegenstrijdig met wij die 
God steeds vragen spectaculaire zaken te doen in onze levens? 

g) God roept de Israëlieten op om zich in te zetten voor de bloei van de stad. Bedenk eens 
praktische punten hoe je eigen Ichtus-groep zich kan inzetten in de stad/universiteit?  

h) God roept de Israëlieten op om te bidden voor de stad opdat deze tot bloei kan komen. 
Neem tijd om in kleinere groepjes te bidden voor de noden van de stad. 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

Het boek van Jeremia is één van de profetenboeken in de Bijbel die zich richt op de ongehoorzaamheid 
van het volk waarbij het volk in ballingschap wordt weggevoerd naar het grote en machtige Babylonië. 
Juda en Jeruzalem werden veroverd omstreeks 586 voor Christus.13 Om jezelf van de nodige 
achtergrondinformatie te voorzien is het aangewezen om de video van de Bible Project te bekijken via 
de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=RSK36cHbrk0&t=108s. 

Jeremia was een priester actief in Jeruzalem. Een deel van de bevolking is weggevoerd in ballingschap 
maar de rest van het volk bleef wonen in Juda en Jeruzalem. Onder het volk in Babylonië waren ‘goed 
nieuws/feel good’ profeten actief waarop God de opdracht geeft aan Jeremia om een brief naar het 
volk in Babylonië te sturen met Gods boodschap.  

Een brief 

Verzen 1-23 van Jeremia 29 zijn geschreven in briefvorm. Een brief die bestemd is voor de oudsten 
onder de ballingen, de priesters, profeten en alle anderen die tot het volk van Israël behoorden. De 
brief werd afgeleverd door de gezanten Elasa en Gemarja, gezanten van koning Sedekia. 

  

 

13 Nederlands Bijbelgenootschap, Bijbel: Nieuwe Bijbel Vertaling, Haarlem, Pag. 1038-1039. 



Inhoud 

De brief bevat de opdracht van God voor al de Israëlieten verblijvend in ballingschap om niet langer te 
focussen op een snelle terugkeer maar om zich te richten op een ‘duurzaam/langdurig’ verblijf in 
Babylonië (verzen 4-7). Een boodschap die ingaat tegen de beloofde snelle terugkeer gepredikt door 
de ‘goed nieuws/feel good’ profeten (verzen 8-9). God geeft voor de eerste maal een inzage wanneer 
Hij terug naar het volk zou omkijken, het zal namelijk zeventig jaren duren alvorens Hij terug met hen 
aan de slag zou gaan (vers 10). 

§ Lezen: achtergrondinfo 

Koning Jechonja14 

Koning Jechonja was één van de laatste heersers van Juda en was een zoon van Jojakim. Door zijn 
zonden sprak God een vloek over hem uit zoals we lezen in Jeremia 22: 24-30. God levert hem uit aan 
zijn grootste angst, koning Nebukadnessar van Babylonië. Nebukadnessar veroverde Juda en 
Jeruzalem en koning Jechonja werd met zijn gevolg als balling weggevoerd naar Babylonië. Ondanks 
zijn ongehoorzaamheid naar God toe, maakt koning Jechonja deel uit van de geslachtsregisters waar 
Jezus uit afstamde, zoals we lezen in Matteüs 1: 11-12. 

Sedekia15 

Toen koning Nebukadnessar van Babylonië Jeruzalem en Juda veroverde besloot hij zelf koningen aan 
te stellen die de controle bewaarden over de regio. Voor Juda stelde hij Mattanja aan als koning en 
veranderde zijn naam naar Sedekia. Koning Sedekia regeerde over Juda van 599-588 voor Christus en 
was een jongere zoon van koning Josia, van het koningshuis van David. Hij leefde in onmin met de 
profeet Jeremia en ging tegen de waarschuwingen van Jeremia, Gods waarschuwingen, in en brak zijn 
eed met koning Nebukadnessar. 

Koning Nebukadnessar16 

Koning Nebukadnessar II leefde van 630-561 voor Christus en regeerde over het Babylonische rijk van 
605 voor Christus tot zijn dood. Hij was de oudste zoon van koning Nabopolassar. Nebukadnessar werd 
beschouwd als één van de grootste koningen die het Babylonische rijk ooit gekend heeft. Hij was een 
briljant strateeg en bouwde Babel, centrum van het rijk, uit tot een metropool met geweldig 
machtsvertoon. Hij veroverde Jeruzalem en Juda in 604 voor Christus en deporteerde een deel van de 
bevolking naar Babylonië om de controle over de regio te bestendigen. In 600 voor Christus leidde het 
leger van Nebukadnessar grote verliezen na een mislukte invasie in Egypte. Desondanks wist de 
Babylonische vorst een bestendig koninkrijk uit te bouwen. 

“Ik stuur het zwaard, de honger en de pest…” 

Dit is een uitspraak die ons doet terugdenken aan Gods ingrijpen in Egypte met het zenden van de tien 
plagen. 

 

14 https://www.whatchristianswanttoknow.com/what-is-the-curse-of-jeconiah-a-bible-study/	
15	http://www.christipedia.nl/Artikelen/Z/Zedekia_(koning_van_Juda)	
   G. Morris, A New and Concise Bible Dictionary s.v. Zedekiah, 1899. 

16	https://www.britannica.com/biography/Nebuchadnezzar-II	



§ Begrijpen: achtergrondinfo 

Om de tekst te begrijpen dien je diverse vragen te stellen omtrent de tekst. Wat staat deze tekst hier 
te doen? Waarom staat deze tekst hier? Wat is er het hoofdstuk vooraf gegaan en wat gebeurt er na 
het hoofdstuk? Hoe reageerden de ballingen bij het ontvangen van de Jeremia’s brief? Welke 
boodschappen werden er verkondigt door de valse profeten? Het kan je helpen om de video van de 
Bible project opnieuw te bekijken 

§ Toepassen: achtergrondinfo 

God toont een verandering in perspectief aan de ballingen en draagt hun op deel uit te maken van de 
maatschappij opdat de stad tot bloei mag komen. Hij draagt het volk zelfs op om voor de stad te 
bidden. Denk met je groep eens na over hoe je als studenten iets kunt betekenen in de eigen omgeving 
of samenleving. Hoe kan je voor je stad/je land iets betekenen? Hoe kan je voor je stad/je land bidden? 

Daarnaast geeft de tekst een aanleiding om een gesprek te starten over het zoeken naar Gods 
aanwezigheid (en over profetie. Als je dit onderwerp wil aankaarten, ga dan omzichtig te werk) Hoe 
kunnen we God zoeken? Wat begrijpen we onder God vinden? Wanneer komt een boodschap van God 
of betreft het een bericht dat wij graag horen? 

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. 

  



6 // Lucas 1: 26-56 

Bijbelgedeelte 
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat 
was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette 
Maria. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met 
je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen 
had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij 
zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem 
de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en 
aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 

34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een 
man gehad.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden 
genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar 
hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij 
gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis 
van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong 
het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende 
ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn 
Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn 
schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 

46Maria zei: 

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 

47mijn hart juicht om God, mijn redder: 

48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 

49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 

heilig is zijn naam. 

50Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 

voor al wie hem vereert. 

51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 

52heersers stoot hij van hun troon 

en wie gering is geeft hij aanzien. 



53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 

maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 

54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid.’ 

56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

De aankondiging van de geboorte van Jezus brengt een aantal boeiende relaties in beeld. Maria en 
haar nicht Elisabet zijn wisselend een voorbeeld voor elkaar in deze passage. Tegelijk speelt op de 
achtergrond de voorbeeldrol van Jezus ten opzichte van Johannes en als vervulling van de genoemde 
geloofshelden in het lied van Maria. Als lezer krijg je zelf zeer diverse personages en verrassende 
voorbeeldrollen voorgeschoteld. Leeftijdsverschil, sociale klasse, schaamte, pijn, zijn hier wezenlijke 
aspecten die hen als voorbeeld naar voren geschoven worden.   

Kerngedachte/ centrale boodschap 

Maria en Elisabet erkennen Gods belofte in de aankondiging van Jezus’ geboorte, herkennen hun rol 
in Gods heilsgeschiedenis en zijn elkaar tot voorbeeld en hulp. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

Verdeel in groepjes van 3/4 personen 

Introvraag: Denk aan een voorbeeld waarbij je iemand goed hebt leren kennen door er mee samen te 
leven, te reizen, te sporten,… Wat zorgde ervoor dat je mekaar goed leerde kennen? Bespreek in je 
groepje. 

§ Lezen 

a) Zijn er woorden die herhaald worden? 

b) Welke contrasten geeft de tekst? 

c) Woorden/verwijzingen die niet meteen duidelijk zijn?  

d) Welke personages en personen komen aan bod in de tekst? 

e) Waarom is deze tekst geschreven? Voor wie? - Kader van de tekst kort meegeven (auteur, 
genre, tijd) 

  



Bespreek in grotere groep: 

a) Kun je de tekst opdelen + titel? 

b) Welke overeenkomsten en verschillen tussen Maria en Elisabet kun je uit de tekst halen? 
(Groep 1) 

c) Wat wordt er over God gezegd in deze tekst? Namen/eigenschappen (Groep 2) 

§ Begrijpen 

a) Interview: 

• Ga per twee samenzitten: de een is Maria, de ander Elisabet nadat ze samen drie 
maanden hebben doorgebracht 

o Elisabeth vraagt aan Maria: 

§ Waarom ben je naar mij gekomen? 

§ Hoe voel je je bij het nieuws van Gabriël? 

§ Hoe kan ik je helpen? 

o Maria vraagt aan Elisabeth: 

§ Wat dacht je toen je mij zag aankomen? 
§ Hoe moet ik hier nu mee omgaan? 
§ Wat kan ik voor jou betekenen? 

o Wat verbindt Maria en Elisabeth?   
o Hoe zijn zij een voorbeeld voor elkaar? 

Ook andere genoemde personages helpen je om de betekenis van dit gedeelte te begrijpen. 

Opdracht (in kleinere groepen): 

a) Zet personages in volgorde van de Bijbelse tijdlijn 

b) Vragen 

• Welke betekenis hebben hun namen? (Door de betekenis van de namen te benoemen 
ontdek je hoe de tekst doordrenkt is van wie God is.) 

• Op welke manier bevat deze tekst Gods verhaal? (verleden, plan, vervulling op dat 
moment, toekomst) 

• Hoe verhoud/past Maria’s lofzang zich tot/ in de rest van de tekst? 

c) Luister samen naar ‘Magnificat’ https://www.youtube.com/watch?v=Z6nAsESYPiY 

§ Toepassen 

Zing samen een Magnificat:  

https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE  

en  

https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=465&lang=nl 



Maak reclameposter ‘Discipelschap is good, … makes it better’ per groep, op basis van de tekst. (doel: 
welke aspecten van voorbeeld voor elkaar zijn haal je uit de tekst) 

 



a) Vragen om te bespreken in groep: 

• Hoe kun je als Ichtusgroep Gods verhaal delen/vertellen/verhalen? Hoe doe je dit al, 
hoe zou je dit kunnen doen? Hoe gebruik je bijvoorbeeld liederen daarbij? 

• Bij discipelschap zijn overeenkomsten een bindende factor, maar dat kunnen 
verschillen ook zijn. Welke verschillen kunnen versterken? Voor welke verschillen wil 
je meer oog hebben? 

• Maria haast zich naar Elisabeth, legt een afstand van 130 km af (wss te voet) om bij 
haar te zijn tot na de bevalling. Intentioneel tijd maken, hoe doe je dat als student? 
Wat heb je daarvoor nodig? 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

Inleiding: achtergrondinfo 

• Auteur: Lucas 

• Doelgroep:  Lucas geeft reden in eerste verzen van Hst1. Nadruk op nauwkeurig 
onderzoek (onder getuigen). Geschreven aan Theofilus.   

• Kijk zeker ook het filmpje van de Bible Project over Lucas:  

https://www.youtube.com/watch?v=XIb_dCIxzr0 

Begrijpen: achtergrondinfo 

• Gabriël: (Sterke) Man van God  

• Jezus: Jahweh is Redding 

• Maria: Opstand, rebellie, weerspannigheid (Mirjam: bitterheid)  

• Elisabeth: God is mijn eed/ God heeft gezworen 

• Abraham: Vader van vele volken 

• Jakob: bedrieger 

• David: geliefde 

• Jozef: De Here moge toevoegen 

• Zacharias: Jahweh herinnert zich/ Jaweh gedenkt 

• Johannes: Jahweh is genadig 

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? 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. 

  



7 // Marcus 13 

Bijbelgedeelte 

131Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Meester, kijk eens, wat een 
enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’ 2Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je 
nu ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden 
afgebroken.’ 

3Toen hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en 
Andreas alleen met hem waren, stelde Petrus hem de vraag: 4‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal 
gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?’ 5Jezus antwoordde: ‘Pas op dat 
niemand jullie misleidt. 6Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zich voor mij zullen 
uitgeven, en ze zullen veel mensen misleiden. 7Als jullie berichten horen over oorlog en 
oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde 
nog niet gekomen. 8Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de 
strijd aanbinden met het andere, overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn: dat is het begin 
van de weeën. 9Wat jullie zelf betreft: pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en 
in synagogen worden gegeseld, en jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om 
voor hen van mij te getuigen. 10Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden 
verkondigd. 11Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen 
zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het 
niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest. 12De ene broer zal de andere uitleveren om hem te 
laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun 
ouders keren en hen laten terechtstellen. 13Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn 
naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 

14Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan 
moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 15wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden 
gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, 16en wie op het land is moet niet naar huis gaan om 
zijn mantel te halen. 17Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of 
een kind aan de borst hebben! 18Bid dat het niet in de winter gebeurt, 19want zulke verschrikkingen als 
er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er 
ook nooit meer komen. 20En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered; 
maar omwille van de uitverkorenen, die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. 21Als 
iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, 22want er 
zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods 
uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 23Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren 
gezegd. 

24Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer 
geven, 25de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26Dan zal men 
de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. 27Dan zal hij 
de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het 
uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. 

28Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de 
zomer in aantocht is. 29Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde 
nabij is. 30Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen 



gebeuren  31Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 32Niemand 
weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, 
alleen de Vader. 

33Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34Het is als met een man 
die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak 
kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 35Wees dus waakzaam, want jullie 
weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste 
hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling 
komt. 37Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’ 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

Roeping, Gods opdracht en het navolgen van Jezus hangen nauw samen. Onze roeping om het 
evangelie te leven en te verkondingen, om discipelen te maken is onlosmakelijk verbonden met ons 
navolgen van Jezus, ons imiteren van Christus. 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

Onze hoofdtaak is het leven en verkondigen van het goede nieuws, het is het imiteren van Christus. 
Hierbij kunnen we dus – net als Hij – te maken krijgen met vervolging, gevangenschap, geweld, …. 
Wees niet bevreesd. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

Het is een lijvig en pittig stuk. Kom niet in de verleiding om tijdens je kring maar een gedeelte te doen. 
Om je tijd tijdens de kring goed te gebruiken, kan je wel vragen of je kringleden al hun observatie op 
voorhand maken. Zie dat ze hun voorbereiding mee hebben. Stuur hen misschien het Bijbelgedeelte 
door, zodat ze het kunnen printen thuis. 

Idealiter lees je als kringleider de omliggende hoofdstukken ook, deze geven echt meer info over dit 
hoofdstuk. Lees zeker 11-16. 

Kijk de volgende filmpjes van de Bible Project: 

- https://www.youtube.com/watch?v=HGHqu9-DtXk over Marcus 
- https://www.youtube.com/watch?v=OVRixfameGY over Marcus 
- https://www.youtube.com/watch?v=z6cWEcqxhlI Hier vind je wat meer info voer ‘de 

Mensenzoon’. 
- https://www.youtube.com/watch?v=edcqUu_BtN0 Hier krijg je meer info over hoe je profetische 

teksten met hun complexe beeldtaal, het kosmische taalgebruik moet verstaan. 

§ Lezen 

- Lees de tekst enkele keren door. Het is een lange, complexe tekst, dus doe dit minstens 3 à 4 keer. 
Lees hem minstens 1 x hardop. 

- Wat wordt er herhaald? 
- Wat valt je op, waar heb je vragen bij? 



- Er komen veel woorden voor in deze tekst die volgorde aanduiden (begin, eerst, eind, …). Duid 
deze aan. 

- Wat is wordt specifiek benoemd in de tekst (mensen, plaatsen, gebeurtenissen) en wat is 
algemeen? 

- Tegen wie praat Jezus in deze tekst? Reconstrueer het gesprek. 
- Wat is de sfeer in deze tekst? Argumenteer vanuit de tekst. 
- Verdeel de tekst in onderdelen, in blokken. Op welke basis doe je dit? 

§ Begrijpen 

- Wat is (gebruik enkel deze tekst en de rest van dit evangelie) ‘het Goede Nieuws’. Argumenteer 
vanuit de tekst, vanuit Marcus. 

- Wat is ‘standhouden’ vanuit deze tekst? 
- Wat is de sfeer van deze tekst? Argumenteer vanuit de tekst. 
- Waarom vertelt Jezus dit allemaal? 
- Wat is de hoofdgedachte, wat zijn de hoofdgedachten? 
- Vat deze tekst samen in één zin. 

§ Toepassen 

- Laat een van de kringleden op één been staan en laat hem/of haar dit hele stuk voorlezen. De 
andere kringleden moeten met opgevouwen sokken naar hem/haar gooien, zonder dat hij/zij valt, 
noch stopt met lezen. Een oefening in standhouden. 

- De grote opdracht vanuit deze tekst is het verkondigen van het goede nieuws ondanks alles. Wat 
zou het als kring/Ichtusgroep inhouden om het goede nieuws te vertellen in jullie stad? Is er een 
Mission Week en/of Marcus Drama waar jullie aan kunnen meedoen? 

- Wat zou het betekenen om het goede nieuws te vertellen aan je studiedomein/vakgebied? Waar 
heeft dat domein nog ‘goed nieuws’ nodig? 

- Wat kan ons afleiden van onze missie, onze roeping? Deel dit met elkaar, bid voor elkaar en kom 
hier zeker op terug in een volgende kring. 

- Deze tekst spreekt van strijd en vervolging omwille van Jezus’ naam. Bid als kring voor studenten 
die het minder gemakkelijk hebben dan wij. Meer info vind je bijv. hier: 
https://ifesworld.org/en/pray/ 

 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

- Kijk zeker de filmpjes van the Bible Project over Marcus, zij gaan in op auteurschap, centrale 
thema’s en indeling van het evangelie. Zij geven je ook een algemeen overzicht en dit helpt je dit 
specifieke gedeelte juist te kaderen. 

- https://www.youtube.com/watch?v=HGHqu9-DtXk&t=84s 
- https://www.youtube.com/watch?v=OVRixfameGY&t=3s 



- Doelpubliek: Hoewel de argumenten niet sluitend zijn, wordt vaak aangenomen dat Marcus zijn 
evangelie schrijft aan gemeentes in Rome. Het feit dat hij Aramese namen naar het Grieks vertaald 
en niet de Latijnse is één van de aanwijzingen.17 

§ Lezen: achtergrondinfo 

- Jezus geeft hier veel meer een pastorale insteek (‘pas op’, ‘wees waakzaam’, ‘ik zeg het jullie op 
voorhand’, ‘wees niet bezogd’, …) dan dat hij een chronologisch (niemand weet iemers het uur) 
verslag geeft van hoe zaken gaan lopen. 

- Vers 13: ‘standhouden tot het einde’. Het gaat hier niet over het einde der tijden, maar over het 
einde van iemands leven. De directe context is namelijk uitlevering en terechtstelling.18 

- Vers 14: ‘de verwoestende gruwel’. Deze verwoestende gruwel kan verschillende zaken zijn. Maar 
belangrijk is dat de lezer het klaarblijkelijk begreep of kon begrijpen. In Daniel 9:27 en 11:31 lezen 
we een soortgelijke zinssnede. Het gaat over zo’n godslasterlijke daad dat er verwoesting uit 
voortkomt. De grammatica in Marcus doet vermoeden dat het hier eerder om een persoon dan 
om een ding gaat.19 Van alle opties is de onwettige aanstelling door de Zeloten van Phanni als 
hogepriester net voor de plundering van Jeruzalem een goed te verdedigen optie.20 

- Veel ‘kosmisch’ taalgebruik (zon, sterren en maan). Wijst niet zo zeer op ‘het einde van de tijd’ of 
op één of andere specifieke historisch gebeurtenis. In het Oude Testament werd dit taalgebruik 
vooral ingezet om een zeer drastische omkering van machtsstructuren aan te geven (cfr. Jes. 13, 
34; Ezech. 32, …).21 

§ Begrijpen: achtergrondinfo 

- De sfeer die Jezus oproept is – ondanks de zaken die Hij beschrijft – bemoedigend, pastoraal. Hij 
vertelt hen dat ze waakzaam moeten zijn, dat ze oplettend moeten zijn, dat Hij hen zaken vertelt 
op voorhand, dat ze zich geen zorgen moeten maken, dat de Heer weet wat er gebeurt en controle 
heeft (v. 20). Het belangrijkste is dat het goede nieuws verkondigt wordt. 

- Het goede nieuws hier is het koningschap van Jezus. Dat verklaart ook waarom zij die dit belijden 
en navolgen vervolgt, gegeseld, voorgeleid en verdrukt (net zoals Jezus) zullen worden. Zijn 
koningschap is namelijk een uitdagen van ‘de koningen en keizers’. 

- Alles wat we hier lezen dat gebeuren gaat, overkomt Jezus ook. Het is dus een grote oproep om 
Hem na te volgen. 

- Verzen 5-7 en 20-23. Het gaat hier niet om een enkele uitverkorene die weggeplukt wordt of die 
afvallig wordt. Het woord ‘uitverkorenen’ hier is gaat over de totale groep, het is meervoud. De 
valse profeten en messiassen bedreigen dus niet een enkele gelovige hier en daar, de verdrukking 
zorgt niet voor een afvallige hier of daar. Neen, deze dingen bedreigen de gemeenschap, de Kerk. 
Wees dus waakzaam. 

- Verzen 29 en 30: ‘deze dingen’ verwijst hier naar de verwoesting van de tempel die er aan zat te 
komen (‘deze generatie’) in 70 na Christus. De verwoesting van de tempel was een onvoorstelbare 

 

17 Kernaghan, R.J., Mark, p. 17-18 

18 Ibid., p. 254 

19 Ibid., p. 255-256 

20 Ibid., p. 256 

21 Ibid., p. 263 



gebeurtenis voor de discipelen, maar zij diende nu haar doel niet meer. De discipelen dachten dat 
de verwoesting van de tempel het einde der tijden zou inhouden, maar Jezus moest hun paradigma 
dus bijstellen.22 Jezus spreekt van een nieuwe tijd die aanbreekt, met nieuwe machtsstructuren en 
een nieuwe gemeenschap met een missie (v. 10). Enkel v. 32 zou – gezien de interne logica van de 
tekst – gaan over ‘het einde der tijden’.23 

- De discipelen vragen naar ‘wanneer’, maar Jezus geeft een pastoraal betoog en een opdracht. 
Onze focus moet dus ook meer liggen op de opdracht en niet zozeer in het uitpluizen van de juiste 
chronologie. 

§ Toepassen: achtergrondinfo 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

Het is een lang en complex gedeelte, dus je zal je voorbereidingstijd en je tijd tijdens de kring echt wel 
nodig hebben. Wees dus goed voorbereid! Geef misschien de observatie al als vooropdracht mee een 
week voor de kring.  

Dit is een complexe tekst met veel mogelijkheden voor zijlijnen en ‘boeiende weetjes’. Boeiende 
weetjes helpen je niet per definitie naar een beter begrijpen van deze tekst, laat staan naar een betere 
toepassing. Bestudeer de tekst dus grondig (ga bij je studentenwerker zeker een goed commentaar 
halen) zodat je hoofdlijnen en zijlijnen goed kan onderscheiden en zodat je tijdens de kring ook 
kringleden kan stoppen (op gepaste manier) wanneer ze te veel afwijken van waar de tekst over gaat. 

  

 

22 Carson, D.A., France, R.T., Motyer, J.A. (et. alt), New Bible Commentary), p. 970 

23 Kernaghan, R.J., Mark, p. 272 



8 // Nehemia 5 

Bijbelgedeelte 

51De bevolking, en vooral de vrouwen, beklaagde zich luid over een aantal van hun Joodse 
volksgenoten. 2Sommigen zeiden: ‘We hebben veel zonen en dochters, en daarom willen we graan! 
We moeten eten, anders gaan we dood!’ 3Anderen zeiden: ‘We hebben onze akkers, wijngaarden 
en huizen in onderpand gegeven om graan te kunnen kopen nu er honger heerst.’ 4Weer anderen 
zeiden: ‘We hebben onze akkers en wijngaarden moeten belenen om de belasting aan de koning te 
kunnen betalen. 5En nu onze akkers en wijngaarden in het bezit van anderen zijn, moeten we onze 
zonen en dochters als slaaf verkopen. Sommige van onze dochters zijn al slavin. Wij staan machteloos! 
Maar we zijn toch van hetzelfde vlees en bloed als onze volksgenoten, onze kinderen zijn toch niet 
minder dan die van hen!’ 

6Ik werd woedend toen ik hun klachten en de aangedragen feiten hoorde. 7Ik ging bij mezelf te rade en 
besloot de vooraanstaande burgers en de bestuurders ter verantwoording te roepen. Ik verweet hun 
dat zij rente van hun volksgenoten verlangden. In een grote vergadering die ik met het oog op hun 
gedrag bijeen had geroepen, 8zei ik tegen hen: ‘Voor zover het ons mogelijk was hebben wij de Joodse 
volksgenoten die zich aan vreemden hadden moeten verkopen, teruggekocht. En nu moeten we zelfs 
volksgenoten vrijkopen die door u worden verkocht!’ Ze zwegen, ze wisten niet wat ze moesten 
zeggen. 9Ik vervolgde: ‘Wat u doet, is niet goed. Heb toch, bij alles wat u doet, ontzag voor onze God, 
anders haalt u zich de hoon van de vijandelijke volken op de hals! 10Ook ik, mijn broers en mijn mannen 
hebben geld en graan uitgeleend. Laten we nu deze schuld kwijtschelden! 11Geef hun daarom vandaag 
nog hun akkers terug, hun wijngaarden, olijfbomen en huizen, en scheld de rente kwijt van het geld en 
het graan, de wijn en de olie die u aan hen hebt geleend.’ 12Toen zeiden ze: ‘We zullen alles teruggeven 
en niets vorderen. We zullen doen wat u zegt,’ en in aanwezigheid van de priesters die ik had laten 
komen, liet ik hen zweren dat ze woord zouden houden. 13Vervolgens schudde ik de plooi van 
mijn mantel uit en zei: ‘Zo zal God iedereen uitschudden die zich niet aan deze afspraak houdt. 
Uitgeschud en berooid zal hij zijn, zonder huis of have.’ Alle aanwezigen riepen ‘Amen,’ en ze loofden 
de HEER. Iedereen kwam zijn belofte na. 

14Overigens heb ik in de twaalf jaar dat ik door de koning als gouverneur van Juda was aangesteld, 
vanaf het twintigste tot het tweeëndertigste regeringsjaar van Artaxerxes, nooit een vergoeding 
verlangd voor de kosten die een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken, en mijn broers 
evenmin. 15De gouverneurs vóór mij daarentegen hadden het volk zware lasten opgelegd en vorderden 
van hen niet alleen voedsel en wijn, maar ook nog eens veertig sjekel zilver, en hun manschappen 
terroriseerden het volk. Maar ik deed het anders, uit ontzag voor God. 16Ik heb zelf deelgenomen aan 
het herstel van de muur, grond hebben wij ons niet toegeëigend, en al mijn mannen waren 
voortdurend bij de herstelwerkzaamheden aanwezig. 17En wat de Joden betreft, thuis had ik steeds 
honderdvijftig bestuurders aan tafel, plus degenen die uit de omringende volken naar ons toe 
kwamen. 18Dagelijks werd er op mijn kosten van alles bereid: een rund, zes van de mooiste schapen, 
gevogelte, en om de tien dagen liet ik diverse wijnen in grote hoeveelheden komen. Toch heb ik nooit 
een vergoeding geëist voor de kosten die een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken, want het 
volk was al zwaar genoeg belast. 19Mijn God, reken mij ten goede aan wat ik voor dit volk heb gedaan. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

Het Bijbelgedeelte geeft ons inkijk in hoe het met het volk van Israël gaat tijdens de heropbouw van 
Jeruzalem. Het toont ons zowel slechte als goede voorbeelden van bestuur en leiderschap. 



Kerngedachte/ centrale boodschap 

Nehemia wordt op de hoogte gesteld van de slechte toestand van het volk van Israël. Er is een systeem 
in stand gebracht waarbij de armen armer en de rijken rijker worden en Nehemia bekeert zich en roept 
op tot bekering. Hij laat ons ook zijn motivatie zien om op een andere beter manier leiding te geven 
dan zijn voorgangers. De taken van een gouverneur leiden verder dan het heropbouwen van de muren 
van Jeruzalem. Hier krijgen we een inkijk in het holistisch leiderschap van Nehemia. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

Het filmpje van The Bible Project https://www.youtube.com/watch?v=MkETkRv9tG8 geeft een 
overzicht van de boeken Nehemia en Ezra. Het geeft ons een idee van de context waarin Nehemia 5 
zich afspeelt. De overgang van hoofdstuk 4 naar 5 en deze van hoofdstuk 5 naar 6 zijn heel abrupt. 
Het lijkt alsof dit hoofdstuk er niet veel mee te maken heeft. Als het niet lukt om het filmpje te 
bekijken probeer dan kort het boek Nehemia samen te vatten of laat iemand uit je kring de 
samenvatting maken. Zo weet iedereen waar het boek over gaat. Vertel vervolgens dat hoofdstuk 5 
gaat over de toestand van het volk tijdens de heropbouw van Jeruzalem en vraag hen wat ze 
verwachten te lezen. Bespreek dat even. 

Print de volgende 3 klachten apart: 

‘We hebben veel zonen en dochters, en daarom willen we graan! We moeten eten, anders gaan 
we dood!’ 
 

‘We hebben onze akkers, wijngaarden en huizen in onderpand gegeven om graan te kunnen 
kopen nu er honger heerst.’  

‘We hebben onze akkers en wijngaarden moeten belenen om de belasting aan de koning te 
kunnen betalen. 5En nu onze akkers en wijngaarden in het bezit van anderen zijn, moeten we onze 
zonen en dochters als slaaf verkopen. Sommige van onze dochters zijn al slavin. Wij staan 
machteloos! 

Bespreek vervolgens in de kring wat er zou kunnen gebeurt zijn. Bespreek ook van wie je denkt dat 
de klachten komen, over wie ze gaan en naar wie ze gericht zijn. Geef vervolgens ook de laatste zin 
van de klachten en bespreek wat dat verandert aan de antwoorden die ze net gaven: 

Maar we zijn toch van hetzelfde vlees en bloed als onze volksgenoten, onze kinderen zijn toch 
niet minder dan die van hen!’ 

Ga nu over naar Lezen en geef ieder kringlid een kopie van de tekst. 

§ Lezen 

- Welke personages komen er in dit stuk voor en wat staat er over hen geschreven? 

- Hoe gaan de vooraanstaande burgers om met het volk? 

- Hoe gaat Nehemia op met het volk? 

- Verdeel het hoofdstuk in logische onderdelen en geef elke scene een titel. 



- Wat is Nehemia’s reactie op de klachten? 

- Nehemia legt uit dat hij zaken anders deed dan zijn voorgangers. Welke redenen geeft hij hiervoor? 

§ Begrijpen 

- Welke redenen vind je voor de hongersnood? 

- Hoe komt het dat Nehemia niet op de hoogte was van de bestaande klachten? 

- Hoe is Nehemia een voorbeeld voor het volk en de vooraanstaande burgers? 

§ Toepassen 

- Hier wordt gewerkt aan een systeem waarbij de armen armer worden en de rijken rijker. Hoe werk 
je zelf mee aan zo’n systemen en wat zou je daar aan kunnen doen, zowel als groep als individueel. 
Ontdek je dergelijke systeem in het hoger onderwijs, in je kerk, in je ichtusgroep, in de maatshappij. 
Hoe kan je daar tegenin gaan. Ga bij Jezelf te rade en bespreek dit daarna in groep of per twee en bid 
voor elkaar. 

- Nehemia geeft twee redenen waarom hij anders leiding geeft. Twee redenen die neerkomen op Jezus 
antwoord op de vraag wat het grootste gebod is. Reflecteer over de redenen die je hebt om zaken 
anders aan te pakken. 

- Waar ben jij meer te vergelijken met de vooraanstaande burgers en moet er bekering komen? 

- Waar ben jij geroepen om anders te zijn en een voorbeeldrol te hebben. Hoe ben jij een voorbeeld 
voor je omgeving? 

- In hoofdstuk 5 zijn ze zo gefocust op het opbouwen van Jeruzalem dat ze de bevolking uit het oog 
verliezen. In welke mate ben jij soms meer bezig met het doel dan met de mensen die naast je staan? 
Wie heeft er hulp nodig van je medestudenten en hoe kun je die bieden? 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

Hoofdstuk 5 is niet wat je verwacht te lezen omdat het boek Nehemia een verhaal is waar ze samen 
een gemeenschappelijk doel willen bereiken. Ze worden wel door anderen aangevallen, maar het is 
onverwachts dat ze van elkaar profiteren.  

Genre 

Het boek Nehemia klasseren we als een verhaal. Het gaat hier over een geschiedschrijving. Met behulp 
van gewone vertelmiddelen – achtergrondinformatie, de aanwezigheid van hoofd- en bijfiguren, actie 
en dialoog – slaan de verhalen een brug tussen gebeurtenissen van uit het verleden en de lezer. De 
verhalen claimen dus geschiedenis te beschrijven. Maar altijd maakt een verhaal daarbij een punt en 
roept het reactie op.24 

 

24 http://www.ifes.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=777 



 

De heilsgeschiedenis oftewel de geschiedenis bekeken vanuit Gods ogen vormt het kader van alle 
verhalen. Hij zoekt het goede voor zijn wereld. En na de keuze voor Abraham in Genesis 12 doet hij dat 
via het volk Israël. 

De Hebreeuwse verteltrant blinkt uit in kortheid en soberheid. Er gebeurt heel veel in een paar 
woorden. In een korte zin met achtergrondinformatie, in namen, in dialogen en in herhalingen gaat 
vaak meer schuil dan bij eerste lezing blijkt.  

Bij verhalen komen we snel terecht bij de vraag of het ook echt zo gebeurd is. Deze vraag is belangrijk. 
De auteurs van de Bijbel verwijzen naar het verleden. En als God in het verleden niet echt handelde, 
waarom zou hij dat vandaag dan wel doen? Toch is het belangrijk de kwestie van de historiciteit niet 
te veel te verheven. Goede achtergrondinformatie helpt de tekst te begrijpen. Maar tegelijk is de 
kennis van het oude Nabije Oosten beperkt. Ook is het niet altijd duidelijk op wat voor manier de 
Bijbelteksten naar de geschiedenis verwijzen. Daarom is de precieze gang der gebeurtenissen niet altijd 
te achterhalen. 

En als er wel historische informatie beschikbaar is – zoals bij het bijbelboek koningen – doet zich het 
probleem van Prediker voor: ‘wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart’. Want net als bij elk ander 
historisch onderzoek, doemen achter elk opgelost probleem weer twee nieuwe op. Een teveel 
aandacht voor de politieke geschiedenis leidt daarnaast ook af van de boodschap. Niet de relevantie 
van Israël en Juda met Assyrië en Egypte vormt de rode draad van het boek Koningen, maar de relatie 
met de HEER. En die laat zich alleen bestuderen door voldoende aandacht voor het verhaal van het 
Bijbelboek zelf.25 

Centrale thema’s Bijbelboek 

Het herbouwen van de tempel en de muren van Jeruzalem is het grote thema van Nehemia. Daarbij 
komen ook de ondervonden tegenstand, de naleving van de wet van Mozes en het herstel van de 
joodse gemeenschap. 

Structuur Bijbelboek + plaats passage daarin. 

Nehemia vormt eigenlijk samen met Esra 1 boek. Maar in zowat alle bijbeluitgaven wordt het in tweeën 
gesplitst. 

§ Begrijpen: achtergrondinfo 

De redenen voor de hongersnood zijn niet duidelijk. Het zou kunnen zijn dat de mannen constant aan 
de herstelwerken bezig zijn, waardoor er niet genoeg eten is. Dat zou ook verklaren waarom het vooral 
de vrouw zijn die klagen. Het zou echter ook kunnen dat de hongersnood een gevolg is van de 
ballingschap en dat ze gewoon in een heel slechte toestand begonnen zijn. 

§ Toepassen: achtergrondinfo 

Onbewust werken we mee aan systemen waarbij de armen armer en de rijken rijker worden. We 
kunnen hierbij kijken naar systemen die meer ver van ons bed lijken en systemen die heel dicht bij ons 

 

25 http://www.ifes.nl/index2.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=9999 



zijn. Het makkelijkste voorbeeld is ons koopgedrag. Zaken kopen is complex geworden. Je moet je er 
al christen namelijk verschillende vragen bij stellen: Krijgen de ontwikkelaars van dit product een eerlijk 
loon? Zorg ik er door dit product te kopen dat iemand het slechter heeft door een laag loon, oneerlijke 
concurrentie... 

Het is hierbij boeiend om zaken op te zoeken rond het kolonisatieverleden van België en uit te vissen 
hoe wij geprofiteerd hebben van de rijkdom vanuit Congo.  

In welke mate profiteren we van de noden van anderen? 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

Probeer niet alle vragen te behandelen maar kies er een aantal uit. Begin in ieder geval eerst met zelf 
de tekst te lezen, te begrijpen en toe te passen zoals je in pagina 3 tot 7 van deze kringenbundel kunt 
lezen. Misschien kom je door dit zelf te bestuderen tot heel andere vragen en werkvormen. Het 
bovenstaande is slechts een voorstel en wat extra achtergrondinfo. 

  



9 // 1 Petrus 5 

Bijbelgedeelte 

51Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ 
lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik 
u: 2Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen 
maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze 
toewijding. 3Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het 
goede voorbeeld. 4Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, 
die nooit verwelkt. 5En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, 
in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen 
hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 6Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge 
gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7U mag uw zorgen op hem 
afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 

8Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, 
op zoek naar een prooi. 9Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw 
broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 10Maar al moet u nog 
korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen 
aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer 
zult wankelen. 11Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. 

12Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw, heb ik u deze korte brief 
geschreven, om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk 
de genade van God is die u staande houdt. 13De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten 
u. 14Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde. Vrede zij met u allen, die één bent 
in Christus. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

 

§ Lezen 

 

§ Begrijpen 

 



§ Toepassen 

 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

 

§ Begrijpen: achtergrondinfo 

 

§ Toepassen: achtergrondinfo 

 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

  



10 // Spreuken 31:1-9 

Bijbelgedeelte 

311Hier volgt onderricht voor koning Lemuel, 

de raad die zijn moeder hem gaf. 

2Mijn zoon, die ik gedragen heb, 

mijn zoon, voor wie ik geloften heb gedaan, 

wat zal ik je zeggen? 

3Verspil je krachten niet aan vrouwen, 

je woorden niet aan hen die koningen te gronde richten. 

4En, Lemuel, een koning mag zich evenmin te buiten gaan aan wijn, 

dat past hem niet, 

een leider mag niet hunkeren naar drank. 

5Hij mag niet drinken en zijn plicht vergeten, 

de rechten van verschoppelingen schenden. 

6Geef drank aan wie een kommervol bestaan leiden, 

geef wijn aan wie diep ongelukkig zijn. 

7Laat ze maar drinken en hun armoede vergeten, 

moge hun gezwoeg uit hun herinnering verdwijnen. 

8Spreek voor hen die weerloos zijn, 

bescherm het recht van de vertrapten. 

9Spreek, oordeel rechtvaardig, 

geef de armen en behoeftigen hun recht. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

De tekst gaat in de eerste plaats over de voorbeeldfunctie die een koning heeft tegenover zijn volk. 
Wat zijn do’s en don’ts voor een koning, wat helpt hem een goeie leider te zijn en wat helpt hem niet. 
Verder is het interessant dat Lemuël deze wijze raad van zijn moeder heeft neergepend. Hij ziet haar 
duidelijk ook als een wijs voorbeeld en slaat haar raad niet in de wind.  

Kerngedachte/ centrale boodschap 

Een koning is er in de eerste plaats om het volk ten dienste te staan, niet om zijn eigen verlangens te 
bevredigen. Zijn privéleven en in zijn publieke optreden zijn niet los van elkaar te zien.  



Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

- Dit filmpje van the Bible Project geeft een kort overzicht van het boek Spreuken. Interessant om 
te bekijken en dit stuk in context te zien. https://www.youtube.com/watch?v=AzmYV8GNAIM 

- Wat voor ‘heerser’ heeft jouw vaderland? Wat houdt dat precies in? 
- Leuke inleiding: schrijf een fictief clickbait Buzzfeed artikel in puntjes:  

“Do’s en don’ts: 5 tips om een goeie koning te worden.” 
Wat zouden jouw 5 tips zijn? 

- https://www.youtube.com/watch?v=doY0IjisBlk  
Interessant fragment uit Game of Thrones om naast deze tekst te leggen. Game of Thrones: 
Tywin adviseert zijn kleinzoon Tommen. Ze buigen zich over de vraag wat iemand een ‘goeie’ 
koning maakt. Heiligheid? Rechtvaardigheid? Kracht? Wat vind je van dit advies? Ben je ’t met 
hem eens? Hoe verhoudt de tekst zich tot de tekst in Spreuken? 

§ Lezen 

- Lees de tekst een aantal keer opnieuw.  
- Wie schrijft de tekst? (nvdr: Lemuel is de schrijver. Hij pent de raad van zijn moeder neer. In andere 

vertalingen staat dit er duidelijk bij) 
- Markeer herhalingen: wat lijkt Lemuels moeder belangrijk te vinden? 
- Markeer do’s, markeer don’ts 
- Wie zijn actoren? 
- Markeer oorzaak-gevolg 
- Wat verbaast je?  
- Schrijf vragen op 

§ Begrijpen 

- Probeer antwoorden te vinden op de vragen die je genoteerd hebt. Kan je het in de tekst zelf 
vinden? Kun je zelf al op het antwoord komen of weet iemand in de kring het? 

- Hoe kun je vers 3 interpreteren? 
- Hoe zou je vers 4 interpreteren? 
- Hoe zou je vers 6&7 interpreteren? 
- Vat het stukje in een zin samen: wat is voor jou de kern? 
- Wat verbaast je? Vind je dat er opmerkelijk veel of weinig aandacht wordt besteed aan sommige 

aspecten? 
- Wat is voor haar de focus? Waarom denk jij dat ze deze focus legt? 
- Wat zegt deze tekst over de moeder van Lemuël? Wat zegt deze tekst over Lemuël?  

§ Toepassen 

- Is het verantwoord om deze tekst op onszelf te betrekken? Lees zeker ook Lucas 12:41-48 
- Wie zijn jouw ‘vrouwen’, wat is jouw ‘drank’? Wat leidt jou af van wat God van jou vraagt? 
- Wie zijn de ‘verschoppelingen’ in jouw leven?  
- Hoe kun jij recht verschaffen?  



- Wat zie jij als ‘de maatschappelijke taak’ van jouw studieveld? Wat is de roeping van een 
ingenieur/architect/psycholoog/chemist/wiskundige,…?  

- Wat zijn de ‘vrouwen’ en de ‘drank’ in jouw vakgebied? Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet in 
deze val trapt? 

- Kruip in de huid van Lemuels moeder en herschrijf de adviezen voor jezelf. 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

Moeder de vrouw 

Deze tekst is neergepend door Koning Lemuel zelf. Hij geeft de wijze raad door die zijn moeder voor 
hem had.   

Moeders uit die tijd werden verwacht stille levens achter de schermen te leiden. Deze moeder heeft 
echter kennis van politieke, sociale en morele zaken, wat suggereert dat zij ervaring heeft in het 
publieke leven. In de antieke wereld, werden zulke prijzende woorden vooral gericht aan koningen, 
goden en (mannelijke) krijgers. Maar in een creatieve twist, schrijft deze machtige koning een orakel 
van ontzag voor zijn eigen moeder en haar grote wijsheid. Dit creëert een tegengesteld effect op 
typische beeld van vrouwen, koningschap en wijsheid. Wijsheid is niet alleen voor mannelijke 
koningen, zoals veel culturen in die tijd zouden hebben geloofd.26 

Koning 

Er zijn verschillende teksten over koningen, die interessant zijn om hiernaast te leggen. Uit Spreuken 
8:15-16 zou je kunnen concluderen dat alle koningen in wijsheid regeren, net zoals sommigen 
Romeinen 13:1-7 hebben gebruikt om een onvoorwaardelijke steun voor onrechtvaardige regimes 
goed te praten. Maar in Spreuken 16:12 staat wel degelijk dat koningen ‘slecht’ kunnen zijn. Ook in dit 
stuk wordt ook gealludeerd op ‘slecht’ koningschap: soms worden heersers laks en laten ze na recht 
aan de armen te verschaffen.27 

Wie is Lemuel? 

‘Koning Lemuel’ wordt in de bijbel slechts één keer genoemd: hier. De naam betekent ‘behoort God 
toe’28, maar verder weten we niet zeker wie koning Lemuel was en er gaan verschillende theorieën de 
ronde. Wat we weten, is het belangrijkst: hij was koning, hij was aan God toegewijd (te zien aan zijn 
naam en in vers 2) en zijn moeder heeft Goddelijke wijsheid voor hem.  

Een buitenlandse koning? 

 

26 Bartholomew, Craig G, O’Dowd, Ryan P. Old Testament Wisdom Literature, a theological introduction, Downers 
Grove, IL: IVP, 2011 

 

27 Bartholomew, Craig G, O’Dowd, Ryan P. Old Testament Wisdom Literature, a theological introduction, Downers 
Grove, IL: IVP, 2011 

 

28 Barry, John D., Douglas Mangum, Derek R. Brown, Michael S. Heiser, Miles Custis, Elliot Ritzema, Matthew M. 
Whitehead, Michael R. Grigoni, and David Bomar. Faithlife Study Bible. Bellingham, WA: Lexham Press, 2012, 2016.  



De meeste theologen gaan er van uit dat hij geen koning van Israel was. Hij staat niet in de registers 
van koningen van Israel en Juda. In de NBV is dit weggelaten, maar veel vertalingen noemen in vers 1 
dat hij koning ‘van Massa’ was. Massa is volgens geslachtsregisters (Gen 25:14, 2 Kron 1:30) een 
afstammeling van Ismael, Abrahams eerste zoon. Deze Arabische stam zou wonen in de Arabische 
woestijn, dichtbij Babylonië.29 

Koning Salomo? 

Volgens Joodse overlevering zou Lemuel één van de vele namen van Salomo zijn. Dat zou betekenen 
dat dit advies gegeven wordt door Batseba. Het woordje ‘Massa’ verwijst dan niet naar een plaats, 
maar staat voor ‘een orakel’30. ‘Orakel’ verwijst naar de tekst: “hier volgen Goddelijke, profetische 
uitspraken.” 31 

Dat dit Salomo zou zijn, is een interessante gedachte, want dat zou betekenen dat zij haar zoon 
adviseert om zich niet teveel in te laten met ‘vrouwen’, een fout die zijn vader maakte en zelfs de 
rechtstreekse aanleiding was voor de geboorte van koning Lemuel zelf. Toch is dit vrij onwaarschijnlijk, 
hier is geen historisch bewijs voor.  

In het oude Nabije Oosten was een koning een cultureel voorbeeld van wijsheid en een model voor de 
burgers van zijn koninkrijk32 

§ Lezen: achtergrondinfo 

Mijn zoon 

De herhaling van ‘mijn zoon’ (in sommige vertalingen staat het er drie keer), duidt op de ernst van de 
waarschuwing. Lemuels moeder herhaalt dat ze hem gedragen heeft en dat ze geloften voor hem heeft 
afgelegd (zie ook de betekenis van zijn naam) en dus het beste met hem voor heeft. 33 

§ Begrijpen: achtergrondinfo 

Vrouwen 

Krachten verspillen is hier letterlijk te interpreteren. Het gaat hier om fysieke energieverspilling. 34 De 
Bijbel staat bulk van waarschuwingen tegen seksuele immoraliteit (zie bvb 1 Kor 6:18-20, 1 Tess 4: 3-
5,..) maar er zijn ook talloze voorbeelden van Koningen die zich hebben laten afleiden. We denken 
daarbij natuurlijk snel aan David en Bathseba (2 Sam 11: 2-16) en Salomo die door zijn ‘verboden’ 
vrouwen verleid wordt andere Goden te gaan dienen (2 Kon 11:1-8) 
Een oppervlakkig lezen van dit stukje zou kunnen resulteren in de conclusie dat vrouwen überhaupt 

 

29 Easton, M.G. Easton’s Bible Dictionary. New York: Harper & Brothers, 1893.  

30 Biblical Studies Press. The NET Bible First Edition Notes. Biblical Studies Press, 2006. 

31 Schrijver op Ensie, https://www.ensie.nl/redactie-ensie/orakel, 03-03-2016. 

32 Bartholomew, Craig G, O’Dowd, Ryan P. Old Testament Wisdom Literature, a theological introduction, Downers 
Grove, IL: IVP, 2011 

33 Biblical Studies Press. (2006). The NET Bible First Edition Notes (Pr 31:1–9). Biblical Studies Press. 

34 Ibid 



een slecht idee zijn, maar met Lemuels moeder (zie ook ‘moeder de vrouw’) en het tweede deel van 
Spreuken 31 (‘loflied op de sterke vrouw’) in ons achterhoofd, kan deze theorie niet standhouden. 

Drank 

In sommige landen is het als christen ‘not done’ om alcohol te drinken. Er staat nochtans nergens in 
de Bijbel dat het drinken van alcohol verboden is. Men argumenteert dat de wijn die wordt genoemd 
in de Bijbel (en die Jezus dronk en waar hij zelfs zijn eigen bloed mee vergelijkt) slechts een flauw 
afkooksel is van de wijn die we nu hebben, niet meer dan druivensap.35  
Toch spreekt de Bijbel (ook in dit stuk) over ‘dronken zijn, dus dat argument houdt niet helemaal steek.  
Wel zijn er veel teksten die waarschuwen voor drankmisbruik en ‘buiten je zinnen zijn’. Denk aan Jesaja 
5:11, Efeziërs 5:18.  
Lemuels moeder zegt niet enkel dat hij best niet teveel wijn drinkt, maar geeft ook twee redenen.  
In dit stuk staat zowel een waarschuwing tegen de gevaren van overmatig alcoholgebruik als een 
aanraden om alcohol aan anderen te geven, een interessant contrast.  

De armen 

In verzen 6 & 7 klinkt het haast alsof Lemuels moeder weinig empathie heeft voor de armen en 
insinueert dat je de armen best laat sudderen in eigen miserie, maar de rest van de tekst vertelt een 
ander verhaal. Ze is juist heel erg met hen begaan en drukt haar zoon op het hart hen niet te vergeten, 
voor hen op te komen en recht te doen gelden. De Bijbel staat bulk van teksten over rechtvaardigheid 
en armoede.  

§ Begrijpen: achtergrondinfo 

Bespreek nu hoe de kringleider verantwoord de link kan leggen van observatie en interpretatie naar 
de toepassing voor ons vandaag. 

Zorg dat dit stuk overeenkomt met je stuk ‘toepassen’ uit ‘werkvormen en vragen’. 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

Dit document is nog geen kringvoorbereiding, er staat veel te veel informatie in en er zijn veel vragen 
– je kan niet alles doen. Lees de tekst enkele keren opnieuw en bid ervoor. Denk goed na welke focus 
jij wil leggen en waar je met je kring naartoe wil. Zorg dat je zeker aan de toepassing toe komt.  

  

 

35 J. Schipper, 17 september 2014 in ‘CIP’ (https://cip.nl/44339-drie-dingen-die-de-bijbel-vertelt-over-alcohol) 



11 // Mattheüs 6 

Bijbelgedeelte 

61Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen 
gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer je aalmoezen geeft, 
bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen 
geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3Maar als je aalmoezen geeft, 
laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 4Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en 
jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke 
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 
ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in 
het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door 
hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat 
jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9Bid daarom als volgt: 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

10laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

11Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

12Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

13En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15Maar 
als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. 

16Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om 
iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 
ontvangen. 17Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18zodat niemand 
ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het 
verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 



19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze 
te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken 
geen dieven in om ze te stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

22Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23Maar 
als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe 
groot is dan die duisternis! 

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist 
toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de 
mammon. 25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, 
noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam 
niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van 
jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken 
jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet 
en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God 
het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg 
kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd 
af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat 
zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig 
hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van 
morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

 

§ Lezen 

 

§ Begrijpen 

 

§ Toepassen 

 



Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

 

§ Begrijpen: achtergrondinfo 

 

§ Toepassen: achtergrondinfo 

 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

  



12 // 1 Petrus 1:13-2:17 

Bijbelgedeelte 
13Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade 
die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14Wees als gehoorzame kinderen en geef 
niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd 
beheerst, 15maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen 
heeft heilig is. 16Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17En aangezien u hem die 
iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw 
leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18U weet immers dat u niet met zoiets 
vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had 
geërfd, 19maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20Al voor de 
grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, 
verschenen omwille van u. 21Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem 
laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 

22Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en 
zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23als mensen die 
opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd 
blijvende woord. 24‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort 
en de bloem valt af, 25maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is 
het evangelie dat u verkondigd is. 

21Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en 
kwaadsprekerij, 2en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u 
daardoor groeit en uw redding bereikt. 3U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4Voeg u bij 
hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om 
zijn kostbaarheid, 5en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een 
geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, 
dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik 
heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7Kostbaar is hij 
voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers 
afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok 
waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze 
bestemd. 9Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een 
volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis 
heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel 
Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. 

11Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet 
toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12Leid te midden van de 
ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot 
inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. 13Erken omwille van 
de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste 
autoriteit, 14en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te 
belonen wie het goede doen. 15God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de 
mond snoert. 16Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar 



handel als dienaren van God. 17Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor 
God en eerbiedig de keizer. 

 

Toelichting keuze Bijbeltekst en plaats in het jaarthema 

In 1 Petrus 1 en 2 roept de auteur de christenen van de nieuw gevormde kerken op om geloofshelden 
te worden als vreemdelingen in een niet christelijke omgeving. Geloofshelden die God vertrouwen en 
dit in de praktijk brengen in een nieuwe levenswandel. 

Kerngedachte/ centrale boodschap 

De auteur riep de eerste christenen op om het oude leven achter zich te laten en zich te wenden tot 
Jezus Christus en de nieuwe levenswijze die daaraan gekoppeld is. Ze leefden als vreemdelingen en 
hoorden hun naaste lief te hebben, het gezag van de bestuurders te erkennen en bereid zijn het goede 
te doen. Zo worden ook wij opgeroepen om een nieuwe en ‘goede’ levenswandel te beginnen met 
Christus in België, in onze eigen stad. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

§ Inleiding 

Om de brief 1 Petrus beter te begrijpen is het belangrijk om eerst kennis op te doen van de gehele 
context. Wat wordt er voor de ‘te bestuderen’ Bijbelpassage geschreven en wat komt er daarna? Het 
boek ‘1 Petrus’ telt maar vijf hoofdstukken dus je kan dit op een korte tijdspanne doornemen. 
Daarnaast kan je het filmpje van Bibleproject bekijken waarin een ruime context wordt geschetst, 
waaronder van de auteur Petrus en de context waarin de brief vorm kreeg.  

https://www.youtube.com/watch?v=WhP7AZQlzCg 

Het is goed om momenten in te lassen van zelfreflectie en terug te blikken op de levensweg die we 
gaan. Iedereen legt een uniek traject af, geen enkel levensverhaal is hetzelfde. Neem daarom een pen 
en papier en noteer eens stapsgewijs welke geloofsweg jij al hebt afgelegd, een kleine geschreven 
getuigenis als het ware. Van waar kom je? Hoe is dit proces verlopen? Waar ben je nu? Waar hoop je 
te staan in de ‘nabije’ toekomst?  

Indien je dit wilt kan je dit delen met je kringgenoten. 

 

§ Lezen 

zeg eens ‘hmm’ 

Lees het Bijbelgedeelte door. Denk eens na over wat je ‘hmm’ deed doen en pen dit neer. Je ‘hmm’ 
kan verschillend zijn. 

Bijvoorbeeld: 



• “Hmm, dat vond ik interessant…” 

• “Hmm, dat heb ik niet begrepen…” 

• “Hmm, dat wist ik niet…” 

• Etc. 

Lees het Bijbelgedeelte opnieuw door en herhaal de opdracht met wat deed je ‘hmm’ doen. Schrijf je 
gedachten wederom op. 

Lees het Bijbelgedeelte voor een derde maal door en geef een antwoord op de volgende vragen. 

Het betreft hier een brief.  

Wie is de afzender? Wie is de ontvanger? Beschrijf beknopt de inhoud van de brief. 

Probeer een structuur aan te brengen in de brief. Welke onderdelen onderscheid je in de tekst? 

Stel: je bent net tot geloof gekomen en plots krijg je deze brief: hoe zou je je voelen, hoe zou je 
reageren? 

Welke titel zou je deze brief geven? 

§ Begrijpen 

Welke metaforen worden er door Petrus gebruikt en wat is volgens jou de betekenis van deze 
beeldspraak? Staaf je antwoord 

Waar roept Petrus de lezers  toe op in het gedeelte 1:13 tot 2:10 wat betreft hun oude en nieuwe 
bestaan? 

Hoe ziet de nieuwe ‘goede’ levenswandel eruit waar Petrus over schrijft? 

Wat bedoelt Petrus met Jezus Christus als hoeksteen en wij als levende stenen? 

Wat verstaan we onder heiligheid? Staaf vanuit de tekst. 

Wat begrijpen we onder de uitspraak: “Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om 
u te misdragen…”? 

Probeer de Bijbelpassage in één zin samen te vatten. 

 

§ Toepassen 

Wat leer je uit deze briefpassage over God en Gods karakter? 

Hoe kunnen we onze geest voortdurend waakzaam houden met het oog op de hoop en de genade van 
Jezus? 

Hoe kunnen we een leven hebben dat in alle opzichten heilig is?  

Petrus spreekt regelmatig over de weg die de vreemdelingen, aan wie de brief gericht is, al afgelegd 
hebben. Reflecteer eens over de geloofsweg die jij persoonlijk al hebt afgelegd en de hoop en de 
toekomst die voor je ligt. 



Zijn er zaken uit je oude bestaan die je moeilijk achter je kan laten? 

Hoe kunnen we als individu, studentenvereniging aan de hand van deze tekst op een gezonde manier 
deelnemen aan de politiek? 

Deze tekst roept op om de overheden te respecteren, hfdst 2:13-15. Bespreek dit in het licht van de 
(huidige) Coronacrisis. 

Hoe kunnen we de ‘goede’ levenswandel waar Petrus over schrijft omzetten naar de praktijk in onze 
eigen studentenwerking, in onze eigen stad en in ons land? 

 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

§ Inleiding: achtergrondinfo 

De eerste brief van Petrus werd vermoedelijk geschreven door Simon Petrus, één van de discipelen en 
getrouwen van Jezus, met hulp van Silvanus in Rome. Al bestaat hier wat onduidelijkheid en discussie 
over, het vermoeden heerst dat de schrijver van de brief de naam van Petrus gebruikt om de 
boodschap extra draagkracht te geven. Het betreft hier een brief gericht aan vijf kerken in Klein-Azië: 
Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia en Bitynië. In deze kerken zijn heel wat nieuwe christenen 
aangesloten afkomstig uit niet-joodse culturen en ze krijgen heel wat vervolgingen te verduren van de 
Romeinse overheersers. Petrus schrijft hun een brief om ze te bemoedigen en op te roepen getrouw 
te blijven aan het evangelie en hoop te hebben in het lijden dat ze ondergaan. 

Petrus begint zijn brief dan ook met een lofgezang naar God en Zijn grootse daden door Zijn Zoon. 
Petrus legt op deze manier een fundament waar hij de boodschap van zijn brief op wil bouwen. Hij 
vervolgt zijn brief door de christelijke identiteit te schetsen en roept de lezers daarbij op om definitief 
te breken met hun zondige verleden en zich volledig te wijden aan de levenswandel met Jezus. Maar 
ook lijden maakt deel uit van het geloof in Jezus Christus, voegt Petrus toe aan zijn betoog. Steeds weer 
roept hij de mensen op om een nieuwe levenswijze toe te passen, met Jezus als fundament en de liefde 
als drijfveer. Om jezelf van de nodige achtergrondinformatie te voorzien is het aangewezen om de 
video van de Bible Project te bekijken via de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=WhP7AZQlzCg 

§ Lezen: achtergrondinfo 

Petrus schrijft in 1 Petrus 1:13 – 2:10 over de nieuwe identiteit die mensen hebben aangenomen 
wanneer ze voor Jezus kiezen. Daarbij maakt hij uitvoerig gebruik van beeldspraak. Heel wat van deze 
metaforen en uitspraken hebben een link met Oudtestamentische verhalen.  

“Wees heilig, want ik ben heilig.” – 1 Petrus 1:16 cfr. Leviticus 11:44 

“Vrijgekocht met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.” Denk hierbij aan 
het verhaal waarbij het volk van Israël bloed aan deurposten smeerde in Egypte, hun weg naar vrijheid 
in Exodus 12. 

“…als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.” Cfr. God die een tempel 
laat bouwen door Salomo opdat Zijn aanwezigheid kan huizen bij Zijn volk in 2 Kronieken 3-6. 

Andere metaforen door Petrus gebruikt zijn: 



“Wees als gehoorzame kinderen” (vs. 1:14).  

Hier worden we opgeroepen om te luisteren naar wat God, de Vader, ons wilt zeggen en ons daaraan 
te houden. Keer niet terug naar oude leefgewoonten maar wees zoals een kind dat naar instructies 
luistert, ze opneemt en toepast. Als een kind dat vertrouwt op een liefhebbende ouder waarbij de 
ouder een hoopvolle en betekenisvolle toekomst voor ogen houdt. 

“Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord” (vs. 2:2).  

Een zuigeling heeft heel wat voedingsmomenten maar de groei en ontwikkeling die daarop volgt is 
spectaculair. We worden opgeroepen om net als een baby een enorme eetlust te ontwikkelen, niet 
voor fysiek voedsel maar voor geestelijk voedsel. Verlangen om Gods Woord tot ons te nemen, toe te 
passen, te overdenken, enz. opdat wij ook een spectaculaire groei en ontwikkeling doormaken. 

“… en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.” (vs. 2:3).  

Dit verwijst naar Jezus als fundament. Een hoeksteen zorgt voor stevigheid en stabiliteit aan een 
woonst en daarop wordt er gebouwd. Petrus spreekt over Jezus als hoeksteen of fundament en de 
christenen als levende stenen die op het fundament staan en samen de tempel vormen waar God zal 
huizen. 

Vanaf vers 11 schrijft Petrus over de ‘goede’ levenswandel waarbij er aandacht uitgaat naar het leven 
met elkaar in verdraagzaamheid en liefde maar hij legt ook waarde aan het politieke domein. Petrus 
schrijft naar christenen die vervolging kennen omdat ze in Jezus geloven en roept hun op om in eerste 
instantie de ‘door mensen aangestelde’ bestuurders te erkennen en noemt dan ook enkele titels zoals 
de keizer en gouverneurs. De brief is vermoedelijk geschreven in de tijd toen de christenvervolgingen 
op gang kwamen door de Romeinse overheersers. Petrus roept de christenen op om de overheid te 
erkennen en geen weg te kiezen van geweld of protest maar één van liefde waarin ze het goede 
moeten doen en op die manier het verschil kunnen maken. 

§ Begrijpen: achtergrondinfo 

Om de tekst te begrijpen dien je diverse vragen te stellen omtrent de tekst. Wat staat deze tekst hier 
te doen? Waarom staat deze tekst hier? Wat is er hier vooraf gegaan en wat gebeurt er na het 
hoofdstuk? Hoe reageerden de lezers van deze brief? Welke betekenis hebben de metaforen? Het kan 
je helpen om de video van de Bible project opnieuw te bekijken. 

§ Toepassen: achtergrondinfo 

Petrus roept de christenen uit Klein-Azië op om hun oude leven volledig achter zich te laten en te 
focussen op de nieuwe en goede levenswandel met Jezus. Gebruik de getuigenis, die je als huiswerk 
meekreeg, om de vragen van dit luik te beantwoorden. Hoe zag mijn persoonlijke geloofsweg eruit en 
waar sta ik nu? Daarbij dien je rekening te houden dat niet iedereen in de kring de geloofskeuze al 
heeft gemaakt of dat in de nabije toekomst zal doen. Toch kan je de kringleden laten reflecteren over 
de weg die ze al hebben afgelegd en nog hopen af te leggen. Denk daarbij eens na over wat het 
betekent om een waakzame geest te hebben, een oud leven achter je te laten en een nieuwe 
levensweg in te slaan. De lezers van de brief worden opgeroepen om naasten lief te hebben en de 
overheid te erkennen. Denk eens na wat dit kan betekenen voor jezelf als student maar ook voor Ichtus 
werking. Hoe kan jij een ‘goede en zorgende’ geloofsheld zijn in je eigen omgeving, in je eigen stad en 
in dit land? 



Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

Eindig in gebed en bid daarbij specifiek voor elkaar! 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

Om een Bijbelpassage over te brengen op je kring dien je eerst en vooral de tekst eigen te maken. 
Begin eerst en vooral met de context eigen te maken. Lees de eerste brief van Petrus eens volledig 
door en bekijk het filmpje van de Bible project. Probeer de tekst te vatten in het grotere geheel. De 
brief situeert zich na het leven, sterven en opstanding van Jezus Christus, in de periode dat de eerste 
kerken werden gesticht en waar Paulus uitvoerig correspondeert met deze gemeenten. Het is een 
periode dat de Romeinse overheersers het snel groeiende christelijke geloof als een bedreiging gaan 
aanzien en starten met onderdrukkingen en vervolgingen. 

Daarna lees je het hoofdstuk meerdere keren door. Door de tekst meerdere keren door te lezen ga je 
nieuwe inzichten verkrijgen. Het is daarbij verstandig om aantekeningen te maken. 

Je kan de kring in groep afhandelen maar je kan er ook voor kiezen om in kleinere groepjes bepaalde 
vragen te bespreken. Hierdoor krijgt elk lid van de kring een stem, een stem hoe ze persoonlijk kunnen 
investeren in hun levensweg met God en leren ze van elkaar hoe ze God kunnen zoeken en vinden. 

Wanneer je de Bijbelpassage wilt toepassen in de praktijk kan je uw kring in kleinere groepen opdelen 
en ze laten nadenken over hun reflectie van het verleden en de hoop voor de toekomst. Laat de 
studenten nadenken over hoe ze een goede levenswandel kunnen toepassen in de praktijk en hoe ze 
elkaar daarin kunnen bemoedigen, wees dankbaar over hoe God al heeft gewerkt in de levens van 
studenten en nog zal werken en bedenk hoe je als groep de samenleving in liefde kan dienen. 

Het kan handig zijn om het zelfreflectiemoment een week op voorhand mee te geven als huiswerk 
waar ze al eens kunnen nadenken over de geloofsweg die ze afgelegd hebben. Dwing de kringleden 
niet om hun getuigenis of zelfreflectie te delen met de grote groep. Ook zonder iets persoonlijks te 
delen kunnen leden nadenken over hun geloofsproces. 

  



Kernaghan, R. J. (2007). Mark. The IVP New Testament Commentary Series. Downers Grove, 
Illinois, U 
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