


  
presenteert 

‘JEZUS HOUDT VAN 
[MIJN VAKGEBIED]’ 

Handleiding voor kringleiders ter voorbereiding van de kring  
2022-2023 

Auteurs: Ruth Sintobin, Jacob Bandstra, Luk Brazle, Tom De Craene, Melody Bauwens, Fien Lelie, 
Leonie Moreels, Gustavo Sobarzo, dr. Francisco Astorga, Sarah Nigri, Olber Martínez 
Vertaling: Eline Driesen 
Redactie: Tom De Craene 
Eindredactie: Inge Groeneveld  

Jezus houdt van [mijn vakgebied] – 2022 © Ichtus Vlaanderen  2



Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 3 ....................................................

Inleiding 4 ...............................................................

Zelf een Bijbelstudie maken 5 ................................

Manuscriptstudie 6 .................................................

Lectio Divina 9 ........................................................

Deel I: Algemene Bijbelstudies 10 ..........................

1 // Jeremia 29 11 ...................................................

2 // Daniël 1: 1-21 16 ..............................................

3 // Matteüs 5-7 21 ..................................................

4 // Handelingen 17:16-34 29 .................................

Deel II: Vakspecifieke Bijbelstudies 33 ...................

5 // Gezondheidszorg en geneeskunde 34 .............

6 // Kunst & Design 40 ............................................

Deel III: IFES 47 .....................................................

7 // Wetenschap, nieuwsgierigheid en lofprijzen  48 

8 // Logos & Kosmos 52 .........................................

9 // De machtsstrijd 57 ............................................

10 // Een dialoog tussen geloof, wetenschap en 
ideologie 61............................................................

Jezus houdt van [mijn vakgebied] – 2022 © Ichtus Vlaanderen  3



Inleiding 

In deze inleiding willen we 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. 

1) Op basis van resultaten van de kringenquête van 2015 zijn we tot een ander 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.  

2) Tijdens het academiejaar 2022-2023 heeft Ichtus Vlaanderen als jaarthema ‘Jezus houdt 
van [mijn vakgebied]’. God houdt van [mijn vakgebied]. Als God Heer is, dan is Hij Heer 
over alles, dus ook over jouw vakgebied. Wat als Jezus jou roept Hem te volgen waar Hij 
reeds is: op campus, op de hogeschool, op de universiteit. Is je studiedomein 'de grote 
boze wereld' of iets wat je geloof kan verrijken? Wat heeft je geloof in Jezus als Redder te 
bieden aan je studiedomein, aan je klasgenoot, aan de grote vragen van je 
studentencontext? Hier zullen we dit jaar bij stilstaan in lezingen, in trainingsweekends, 
maar ook tijdens de kringen 

Ook dit jaar is er weer een kringbundel. Enkele Bijbelstudies kijken hoe Jezus, Daniel, 
Jeremia en Paulus keken naar studie, hoe zij in gesprek gingen met hun context. Andere 
studies in de kringbundel kijken heel specifiek naar jouw vakgebied. Opgesteld door oud-
Ichtianen in dat vakgebied of door experten uit IFES wereldwijd. Natuurlijk is het leuk om 
de kring te doen uit je eigen vakgebied, maar misschien zit die er wel niet tussen; weet 
dan dat het ook super leerrijk is om te kijken hoe christenen uit andere studiedomeinen 
naar de Bijbel kijken en te zien wat voor vragen zij hebben. 
We hebben bij de selectie van de Bijbelgedeeltes  teksten gekozen die verschillende 1

aspecten aan bod laten komen, zowel vanuit het Oude als vanuit het Nieuwe Testament. Er 
zijn tien Bijbelstudies opgenomen in deze bundel. We beseffen dat veel Ichtusgroepen 
geen 10 kringstudies hebben. We hopen dat wanneer jullie een selectie moeten maken, 
dat jullie ook moedig zijn en tekstgedeeltes durven nemen die jullie minder goed kennen. 
Het merendeel van de teksten worden aangereikt als manuscriptbijbelstudies of teksten 
die je aan de hand van de OIA-methode kan bestuderen (Observatie, Interpretatie en 
Applicatie).  

Bij het voorbereiden hebben wij een beperkte selectie van commentaren op de Bijbel 
gebruikt. Je kan al snel verdwalen in een grote hoeveelheid. We raden dan ook aan een 
paar goede commentaren te zoeken en die grondig te raadplegen bij het voorbereiden van 
de studie (uiteraard na zelf grondig met de tekst bezig te zijn geweest). Doorgaans is elke 
tekst door iemand anders voorbereid. We hebben geprobeerd enigszins eenheid te 
presenteren, maar uiteraard zijn er duidelijke verschillen tussen de studies. We hopen dat 
dit als een rijkdom ervaren mag worden. 

 Alle Bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling tenzij anders vermeld. 1
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Zelf een Bijbelstudie maken 

In deze bundel willen we jullie helpen om als kringleider de Bijbel te bestuderen, zodat 
jullie de kring goed kunnen leiden. Bij elke tekst is er een specifieke aanpak gesuggereerd, 
maar de basis is altijd dezelfde: 

1. 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 over deze methode. 

2. Haal de kern uit de tekst 
Als je goed weet wat de kern van de tekst is die je zal bestuderen, zal je veel 
gemakkelijker tot die kern kunnen komen tijdens de kring. Niet alleen kun je doelgerichter 
werken, je kunt ook makkelijker beslissen over zijsprongen die zich tijdens de avond 
aanbieden. 

3. Denk na over hoe je met je kring tot die kern kunt komen 
Er wordt vaak gedacht 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 een van de moeilijkste werkvormen 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 momenten 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. 
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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. 

1. 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. 

Andere vragen om je te stellen bij Observatie: 

• Wat voor soort literatuur is dit? Een verhaal? Een dialoog? Poëzie? Commentaar 
van de schrijver?  Het komt voor dat er meer dan één soort in het 2

Bijbelgedeelte voorkomt. 

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

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 

 Het genre of het soort tekst bepaalt mee de manier waarop je de tekst best benadert. Zo lees je 2

een wettekst anders dan een gedicht en een verhaal anders dan betogende brief.
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• 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! 

2. 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. 
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3. Applicatie (toepassing) 
In de laatste fase wordt nagedacht over het belang van de Bijbeltekst en de kerngedachte 
voor 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: Verbind 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 tot jouw kring of tot jou spreekt met 
betrekking tot een aspect van jullie/jouw leven (studiedomein, 
studentencontext, studentenstad, kotleven, actualiteit, …)? 

• 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/jou 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? 
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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 anderen 
hebben geen Bijbel nodig, zij luisteren. 

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

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 niets opvalt is dat geen probleem. ” 3

Lees de tekst een tweede keer hardop voor. Wees even stil en laat daarna iedereen om  
de 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). 

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 de beurt kort delen 
wat de link is. Hou als kringleider in het oog dat de leden dit bondig doen. Grijp zo 
nodig in.  

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

5. Je kunt 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. 

 Benadruk dit, zodat niemand zich ongemakkelijk voelt wanneer er niets opvalt. Dat kan ook 3

gebeuren en dat is geen drama.
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Deel I: Algemene Bijbelstudies 

In dit onderdeel van de kringbundel vind je 4 Bijbelstudies terug die elk te maken hebben 
met het hoofdthema: Jezus houdt van [mijn vakgebied]. Hierin worden Bijbelgedeeltes 
uitgespit en toegepast op jouw plek in je studieveld en aan je universiteit of hogeschool. 

 
Met veel dank aan: Ruth Sintobin, Luk Brazle, Jacob Bandstra en Tom De Craene 

Jeremia 29 

Daniël 1:1-21 

Matteüs 5-7 

Handelingen 17:16-34  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1 // Jeremia 29 

Jacob Bandstra 

Bijbelgedeelte 

291Hier 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. 2Hij schreef deze brief toen 
koning Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en 
de handwerkslieden en smeden al uit Jeruzalem waren weggevoerd. 3Hij 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:  5Bouw huizen en ga daarin wonen, leg 
tuinen aan en eet van de opbrengst,  6ga 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. 7Bid tot de HEER voor de stad waarheen 
Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van 
de stad is ook jullie voorspoed. 
8Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door 
je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers   die in opdracht 
van jullie dromen.  9Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet 
gezonden – spreekt de HEER. 

10Dit 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. 11Mijn plan 
met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik 
zal je een hoopvolle toekomst geven.  12Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan 
bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. 13Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij 
tenminste met hart en ziel zoeken. 14Ik 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 verdreven heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, 
waaruit Ik je heb laten wegvoeren. 
15Misschien zeggen jullie: “De HEER heeft ons toch ook in Babel profeten gegeven?” 16Maar 
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,  17dit 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.  18Ik 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 in alle landen 
waarheen Ik hen zal verdrijven.  19Want ze hebben niet naar Mij geluisterd –  spreekt 

Jezus houdt van [mijn vakgebied] – 2022 © Ichtus Vlaanderen  11



de HEER –, hoewel Ik telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar hen zond. En ook jullie 
hebben niet naar Mij geluisterd – spreekt de HEER. 20Luister naar mijn woorden, ballingen, 
die Ik vanuit Jeruzalem naar Babel heb laten voeren.  21Dit 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 hen uit aan koning 
Nebukadnessar van Babylonië, die hen voor jullie ogen zal terechtstellen. 22En 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.” 23Want 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.’ 

24De  HEER  gaf Jeremia de opdracht om het volgende te zeggen tegen Semaja, de 
Nechelamiet: 25‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Je hebt op 
eigen gezag brieven gestuurd aan de priester Sefanja, de zoon van Maäseja, de overige 
priesters en de bevolking van Jeruzalem, brieven waarin staat:  26“De  HEER  heeft u tot 
priester aangesteld; Hij heeft u de opvolger van de priester Jojada gemaakt om in de 
tempel van de HEER  de orde te handhaven, dus u moet elke gek die zich voor profeet 
uitgeeft in het blok sluiten en aan het halsijzer ketenen.  27Waarom bent u dan niet 
opgetreden tegen Jeremia uit Anatot, die zich bij u voor profeet uitgeeft? 28Hij heeft ons in 
Babel namelijk een brief gestuurd waarin staat dat de ballingschap nog lang zal duren, dat 
we huizen moeten bouwen en daarin gaan wonen, tuinen moeten aanleggen en van de 
opbrengst moeten eten.”’  29Nadat de priester Sefanja deze brief aan Jeremia had 
voorgelezen,  30richtte de  HEER  zich tot Jeremia:  31‘Stuur de volgende brief aan de 
ballingen: Dit zegt de HEER over Semaja, de Nechelamiet: Hij heeft bij jullie geprofeteerd 
zonder dat Ik hem gezonden heb en heeft jullie met leugens misleid.  32Daarom – dit zegt 
de HEER: Ik zal hem en zijn nageslacht straffen. Ze zullen onder dit volk ophouden te 
bestaan, ze zullen de voorspoed die Ik mijn volk zal brengen niet meemaken –  spreekt 
de HEER. Want hij heeft het volk tegen Mij opgezet.’ 
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Achtergrondinformatie 

Historische context 
 
Het boek Jeremia speelt zich af in de 7e en 6e eeuw voor Christus, en focust op Israël. 
Jeremia werd geroepen om een profeet te zijn rond het jaar 627 voor Christus, en was 
voor meer dan 40 jaar profeet. Israël als geheel is opgedeeld in twee delen: het 
tienstammenrijk, en Juda. Juda is de regio/stam waar Jeruzalem staat. Het 
tienstammenrijk was al eerder verslagen en de mensen daar waren in ballingschap 
weggevoerd. Juda bestond nog wel als zelfstandige natie. 

Doelpubliek 
 
Het boek is gericht aan de Judeeërs, de inwoners van Juda: in eerste instantie wanneer zij 
nog in het land Juda wonen; later (ook bij de tekst hier) schrijft hij aan de Judeeërs in 
ballingschap.  4

Centrale thema's Bijbelboek  5

1.Geïncarneerde theologie:   6

Het woord wordt vleesgemaakt door Jeremia. In het leven van Jeremia zien we 
zogenoemde ‘type scenes’, gebeurtenissen die zich herhalen in de menselijke ervaring 
waardoor de verhalen daarover op elkaar lijken. Denk hierbij aan geboortes, huwelijken, 
begrafenissen, kroningen enzovoort. Een voorbeeld hiervan staat in hoofdstuk 28, waar 
de ‘type scene’ van een profeet die een bemoedigende boodschap brengt, contrasteert 
met zijn plotselinge dood.  
Enkele andere voorbeelden waarin we deze incarnatie zien, zijn te vinden in Jeremia 
5:14, waar de woorden in zijn mond branden, de woorden als voedsel tot zich nemen 
(Jeremia 15:16), linnen ondergoed dragen, kleien potten breken, en een juk op zijn rug 
dragen (Jeremia 13, 18, 19, 27, 28). 

2.Theologie afgebeeld:   7

De profeten spreken veel van hun boodschap in beeldende taal. We kunnen als mensen 
maar weinig letterlijk over onze relatie met God zeggen, vandaar dat de profeten vaak 
de toevlucht nemen tot beeldende taal. Metaforen die gebruikt worden zijn onder 
andere: God als koning, God als gids die de weg wijst en wiens weg het volk moet 
volgen, God als bouwer en verwoester, God als herder, God als vader, God als 
echtgenoot, God als leraar, en God als boer. 

3.Theologie van “zowel/als”:   8

Hier wijst Goldingay op de spanningen die binnen dit boek een terugkerend thema zijn. 
Wordt God gekenmerkt door Zijn woede of door Zijn liefde? Hoewel God gekenmerkt 
wordt door Zijn liefde en trouw, wordt in Jeremia’s tijd Gods woede ook duidelijk 
zichtbaar. Het valt op dat Jeremia niet spreekt over straf of oordeel, maar over 
catastrofes en calamiteiten.  
Een ander spanningsveld: Is de catastrofe onafwendbaar voor Juda, of kan zij die 
afwenden door zich tot God te wenden? En is de catastrofe dan de verwoesting van het 

Bibleref, Survey of Jeremiah.4

De onderstaande thema’s zijn overgenomen van John Goldingay, The Book of Jeremiah, kopje ‘VIII. 5

MAIN THEMES AND THEIR IMPLICATIONS”.

Ibid., “A. THEOLOGY EMBODIED: JEREMIAH AS SUBJECT “.6

Ibid., “B. THEOLOGY IMAGINED”.7

Ibid., “C. THEOLOGY OF BOTH-AND CHARACTER”.8
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gehele volk Israël, of slechts een uitdunning? Vergelijk hier ook met Jeremia 14:12, 
waarin God het gehele volk zal vernietigen, met Jeremia 5:18, waarin God juist zegt 
niet het hele volk te vernietigen. Wordt de Davidische monarchie door God opgeheven, 
of wordt die hersteld? Hier zien we de zowel/als terug in Gods trouw aan het Davidische 
koningshuis (vgl. 2 Sam. 7:16), waar die trouw niet betekent dat elke koning maar kan 
doen wat hem goeddunkt. Een laatste zowel/als, die voor onze Bijbelstudie van vandaag 
interessant kan zijn: Zijn de andere volken verdoemd, of is er nog hoop voor hen? De 
zowel/als die hier wordt voorgedragen door Goldingay is dat voor hen de vooruitzichten 
dezelfde zijn als die van het volk. Een belangrijke implicatie van deze zowel/als 
structuur is dat het de lezer ertoe oproept de complexiteit van de werkelijkheid te 
erkennen. De werkelijkheid is net als de waarheid complex: voor een theologie die over 
deze waarheid spreekt is daarom een zowel/als nodig als raamwerk. 

Structuur Bijbelboek + plaats passage daarin 
 
Het is lastig om een eenduidige structuur terug te vinden in Jeremia. Er zijn vele soorten 
teksten: preken, teksten over de profetisch persoon als voorbeeld, terugkerende thema’s 
zoals de vijand uit het Noorden. Over het algemeen wordt Jeremia 1-25 als literaire 
eenheid gezien, waar de ontmanteling van Juda’s afgoderij wordt benadrukt. Menselijke 
instellingen falen, en God trekt zijn handen van Juda af.  
Daartegenover staat Jeremia 26-52. Dit draait nog steeds om Jeruzalem, en dan met name 
haar val, maar belicht een andere zijde: die van hoop. De God die oordeelt is ook de God 
die door Zijn liefde het dode weer levend kan maken.  Waar in het eerste gedeelte hoop 9

en bevrijding nog stil worden gezwegen, komen deze in het tweede deel wel naar voren. 
Jeremia 29 gaat over de lengte van de ballingschap, net als de voorgaande hoofdstukken. 
Waar echter in de voorgaande hoofdstukken het leven van de profeet centraal staat, is dat 
in Jeremia 29 een brief waarin wordt voorgezegd hoe het volk in ballingschap moet leven. 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

• Shalom : In de Hebreeuwse tekst worden de Joden in ballingschap opgedragen om 10

de ‘shalom’ van Babylon te zoeken. Shalom gaat om een staat van rust en kalmte, 
bevrijding van vijanden, maatschappelijke rust, verbinding en harmonie, rustig 
maken. 

Plaats in het jaarthema 
 
Hier kun je verschillende kanten op. Twee richtingen die redelijk voor de hand liggen: 
Je kan stellen dat God ons oproept om het beste te zoeken voor de ongelovige wereld om 
ons heen. Wij mogen zo, als gelovigen, zorgen voor voorspoed (shalom) van onze 
omgeving. Denk hierbij ook aan de woorden van Jezus: “Gelukkig de vredestichters, want 
zij zullen kinderen van God genoemd worden”.  
 
Je kan ook de nadruk leggen op het feit dat God blijkbaar alle facetten van het leven 
belangrijk vindt: Jeremia roept niet op om óf enkel te bidden, óf enkel te werken in de 
stad. God roept door de mond van Jeremia op om met het hoofd in de wolken te leven (te 
bidden voor de stad) en tegelijk met de voeten op aarde te staan. Bouw huizen, werk, en 
trouw. Jouw werk, jouw studie is daarmee ook van belang voor God, en niet iets wat 
buiten ons geloof staat. 

Louis Stulman, Jeremiah, Abingdon Old Testament Commentaries, (p14-18).9

BibleHub.10
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Vragen (volgens OIA)  

• Aan wie is deze brief geschreven? (O) 
• Wie brengt deze brief naar Babylon? (O) 
• Welke structuur zie je in de tekst? (Tip: let op introductie en herhalende 

zinsdelen) (O) 
• Wat valt je op aan de inhoud? Beargumenteer met de tekst. (O) 
• Welke omkering/omkeringen zie je in de tekst? (O) 
• ‘God zal snel verandering brengen’, werd geroepen door de valse profeten. 

Jeremia schotelt een ander beeld voor: Het volk zal nog lang in ballingschap 
leven, maar wordt wel opgeroepen om daar vruchtbaar te zijn. Hoe zou deze 
boodschap van Jeremia ontvangen zijn in Babylonië door degenen die in 
ballingschap leven? (I) 

• Hoe zie jij deze profetie? Is deze negatief, aangezien het volk nog lang buiten 
het land Israël zal leven, of positief, omdat het volk wordt opgeroepen om te 
floreren? (I) 

• Welke kernboodschap haal jij uit deze tekst? (I) 
• Kun je deze oproep een voorafschaduwing noemen van Jezus’ opdracht aan de 

kerk om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen? Waarom wel/
niet? (I) 

• God geeft aan dat het volk haar voor de ‘shalom’, het welzijn, van haar 
vijanden moet inzetten. Hoe verhoudt die oproep zich tot het beeld in het Oude 
Testament dat God voor de overwinning op de vijanden zal zorgen, zoals we 
doorheen het OT zien? (Cfr. Richteren 2:18, Nehemia 9:27, 2 Samuël 22:49). (I) 

• De profeet Jeremia werd weggekeken door zijn volksgenoten en zijn collega-
profeten. Hij was een onheilsprofeet die enkel maar negatieve boodschappen 
leek te brengen. Hoe ga jij om met weerstand van medestudenten? Merk je dat 
God jou ook steunt op moeilijke momenten, of eigenlijk niet? (T) 

• Hoewel de boodschap van Jeremia lastig is, geeft hij wel hoop: Over zeventig 
jaar zal het volk weer terugkeren. Wat voor rol speelt hoop wanneer je denkt 
over jouw vakgebied? Denk bijvoorbeeld aan hoop op betere omgang met 
medestudenten, ontwikkelingen in je vakgebied, zelf verder ontwikkelen in 
kennis. (T) Heb jij nog iets waarop je hoopt, maar wat nog niet uitgekomen is? 

• De aansporing van God om niet te wachten op de terugkeer naar Jeruzalem 
maar deel te nemen aan het leven in Babylon en zich in te zetten voor haar 
‘shalom’ kan ook ons inspiratie bieden. Wanneer je denkt aan een vredige en 
voorspoedige studie/werkplek: hoe ziet die er voor jou uit? (T) Hoe zorg jij 
ervoor dat deze ‘shalom’ in jouw omgeving werkelijkheid wordt? (T) Hoe kunnen 
wij de ‘shalom’ van onze omgeving najagen, zonder dat we God daarbij uit het 
oog verliezen? (T) 

Werkvormen 

• Het volk werd naar Babylonië weggevoerd en kregen de opdracht om daar voor de 
stad te bidden en haar voorspoed te zoeken. Schrijf een korte brief aan jezelf als 
student/collega. Op welk gebied of welke gebieden kan jij de ‘shalom’ van jouw 
medestudenten/collega’s verbeteren? 

• Zoals de beroemde wijsgeer Yoda eens zei: “Do or do not, there is no try”. Zoek de 
komende twee weken bewust naar mogelijkheden om de ‘shalom’ in jouw 
studieomgeving realiteit te maken. Noteer gedurende de twee weken de momenten 
waarin je merkt dat jij een verandering brengt of probeert te brengen. 

• Bid de komende twee weken voor je (studie)omgeving. 
• Een concretere manier om je in te zetten voor de stad is door vrijwilliger te 

worden. Probeer dat eens uit bij een groep die net buiten je comfortzone ligt; dus 
geen bardienst bij Ichtus maar bijvoorbeeld bij de lokale voedselbank!  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2 // Daniël 1: 1-21 

Luk Brazle 

Bijbelgedeelte 

1 1In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de 
koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. 2De Heer leverde Jojakim, 
de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel 
in handen. Nebukadnessar nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en 
liet ze daar in de schatkamer zetten. 3De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, 
Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn 
paleis te brengen. 4Het moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, 
aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en 
bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen onderwijzen in de 
geschriften en de taal van de Chaldeeën. 5De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid 
toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst 
van de koning treden. 6Onder hen waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en 
Azarja.  7Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen; Daniël noemde hij Beltesassar, 
Chananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego. 8Daniël was vastbesloten zich aan 
de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de 
spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. 9God zorgde ervoor dat 
de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. 10Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben 
bang voor mijn heer, de koning; hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als 
hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor 
verantwoordelijk stellen.’ 11Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de 
hoofdeunuch aan hem en aan Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen:  12‘Neem de 
proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water 
drinken. 13Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de koninklijke 
spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.’ 14De kamerheer 
ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen. 15Aan het eind van de tien dagen zagen zij 
er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jongemannen die de koninklijke spijzen 
voorgezet hadden gekregen. 16Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en 
wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. 17En God schonk de vier jongemannen 
wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle 
mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. 18Toen de door de koning vastgestelde tijd 
verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jongemannen voor Nebukadnessar. 19De koning 
sprak met hen, en niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja meten. Zij 
traden in dienst van de koning. 20En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning 
hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo voortreffelijk als alle magiërs en 
bezweerders in heel zijn rijk. 21Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het 
koningschap van Cyrus.  

Jezus houdt van [mijn vakgebied] – 2022 © Ichtus Vlaanderen  16



Achtergrondinformatie 
 
'Vegetariërs zijn slimmer' is niet het centrale punt in dit Bijbelgedeelte. Om de betekenis 
van deze tekst beter te kunnen begrijpen is het belangrijk om eerst wat 
achtergrondinformatie op een rij te zetten. 

• Het boek Daniël speelt zich af in de tijd van de Babylonische ballingschap, in de 
zesde eeuw voor Christus. Dat is de periode waarin een deel van de Judese 
bevolking als ballingen in Babylonië woonde. Het boek is deels in het Hebreeuws 
geschreven en deels in het Aramees (2:4b-7:28).  11

• Wie de auteur van het boek Daniël is, is niet bekend, maar volgens sommige 
uitleggers moet het boek geschreven zijn in de zesde eeuw voor Christus: in de tijd 
waarin het boek zich afspeelt. Anderen zeggen dat het boek (in de samenstelling 
die wij kennen) uit de eerste helft van de tweede eeuw voor Christus stamt. In dit 
laatste geval kun je het boek lezen tegen de achtergrond van het Makkabese verzet 
tegen de wrede Griekse koning Antiochus IV Epifanes.   12

• Het eerste deel van Daniël (hoofdstuk 1-6) vertelt zes verhalen over Daniël en zijn 
vrienden, vrome Joden met hoge posities aan het hof van de Babylonische 
koningen/keizers. Daniël en zijn vrienden worden neergezet als wijze mannen: ze 
kunnen een droom uitleggen (hoofdstuk 2) en later een geheimzinnige tekst 
(hoofdstuk 5). Andere mensen aan het hof proberen Daniël en zijn vrienden te 
dwarsbomen. Wanneer de vrienden in het vuur gegooid worden (hoofdstuk 3) en 
Daniël zelf in een leeuwenkuil (hoofdstuk 6), beschermt God hen.  13

• De verhalen tonen het lot van de Joodse gemeenschap die worstelt om haar 
voortbestaan te bewaren, terwijl andere machten een grote invloed op hen 
uitoefenen. Deze verhalen identificeren belangrijke grensmarkeringen van de 
Joodse identiteit, met name voeding, het vermijden van afgoderij en gebed tot 
Jahweh. Andere mogelijke markeringen, zoals namen of carrières, lijken minder 
belangrijk. Dit kunnen we zien doordat Daniël en zijn vrienden de Babylonische 
namen en de taken aan het koninklijke hof aanvaarden. De verhalen hechten dus 
geen waarde aan afscheiding van de heidense samenleving, maar eerder aan een 
vasthouden van de waarden waarmee ze God eren. De verhalen gaan ook in op de 
cruciale theologische vraag hoe Jahweh regeert over de landen wanneer Israël geen 
politieke onafhankelijkheid meer ervaart.  14

• Het veranderen van de namen van de gevangenen (1:7) integreert hen tot op zekere 
hoogte in de Babylonische samenleving. Zoals veel oude namen, vormen sommige 
van hen zinnen die expliciet theologische uitspraken doen. Dus krijgt Daniël de 
naam Beltesassar, wat "bescherm het leven van de koning" betekent.  15

• De test van Daniëls vastberadenheid (1:8-16) gaat over voedsel. Geen specifieke 
wet in de Pentateuch verbiedt het consumeren van heidens voedsel of wijn, maar 
Daniël kiest voor een vegetarisch dieet om het eten van niet-koosjer, onrein vlees 
te vermijden. De latere Joodse wet verbood het eten van heidens voedsel om 
dezelfde reden. De hoofdeunuch staat een test van tien dagen toe, wat resulteert 
in het succes van Daniël. De eunuch probeert zijn bezorgdheid te uiten (1:10) en 
Daniël te intimideren om toch te eten. Daniël doet echter een tegenbod. Het 
verhaal herinnert Joodse lezers aan het belang van het naleven van de 
voedselwetten en van openlijk onderhandelen met heidenen om een trouw Joods 

 “Jongerenbijbel” uitgeverij Jongbloed, 2006, p. 1084.11

 Ibid., p. 1085.12

 Ibid, p. 1084.13

 Mark W. Hamilton, "Daniel” in The Transforming Word, One-volume Commentary on the Bible" 14

Abilene Christian University Press, 2009, p. 655.

 Ibid.15
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leven mogelijk te maken.  Wij lezen niets over het feit dat Daniël magie – waar de 16

Joodse wetten in het Oude Testament zich duidelijk tegen uitspreken - moet leren, 
maar hij kiest voor wat hij kon controleren, namelijk zijn eten. 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

• Nebukadnessar (vers 1, 2, 18)  
De koning van het Nieuw-Babylonische rijk (605-562 voor Christus), dat als hoofdstad 
Babylon had, heerste over een groot rijk die vandaag opgemaakt is uit landen zoals 
Israël, Syrië, Irak en Saudi-Arabië.  17

• Eunuch (vers 3, 7, 8, 10, 11, 18)  
Een eunuch was een hofdienaar in het oude Nabije Oosten. Een eunuch was meestal 
gecastreerd. Eunuchen werkten vaak in een harem. In sommige regio’s kon een eunuch 
ook een belangrijke positie hebben: hij kon een hoge ambtenaar zijn of 
legeraanvoerder.  18

• De taal van de Chaldeeën (vers 4)  
Daniël en de andere 3 Judeeërs moesten Akkadisch spijkerschrift leren lezen en 
schrijven (op kleitabletten), deze teksten hadden waarschijnlijk te maken met het 
voorspellen van de toekomst (waarzeggerij). Duizenden van dergelijke teksten zijn 
gevonden in het oude Mesopotamië.  19

• Reinheidsvoorschriften (vers 8)  
Joden hebben duidelijke regels in verband met eten dat hen rein voor de Heer houdt. 
Leviticus hoofdstuk 11 legt een heel deel van deze regels in verband met eten en 
voorbereiden van reine en onreine dieren uit. 

• Magiërs en bezweerders (vers 20)  
Een koning had adviseurs die magie en waarzeggerij gebruikten. De eerste lezers van 
Daniël gingen ervan uit dat deze praktijken geldigheid hadden. Deze praktijken brachten 
ook gevaren met zich mee, en delen van de Bijbel waarschuwen tegen magie (Leviticus 
19:26, Deuteronomium 18:9-13). Toch voorspellen zowel Jozef (Genesis 44:5) als Daniël 
en zijn metgezellen de toekomst en helpen zij anderen met hun kennis.  20

Plaats in het jaarthema 
 
Daniël wordt ontvoerd en verplicht om zijn studies in het buitenland verder te zetten in 
een vakgebied dat iemand anders voor hem gekozen heeft. De nieuwe bezetter zorgde 
voor nieuwe eindtermen. Met veel kennis op zak, en een scherp verstand wordt hij 
uitgekozen om de vijand te dienen, om iets nieuw te leren. Er word veel van Daniël 
afgenomen, maar hij toont dat zijn respect voor zijn God niet weggenomen kan worden. 
Met een jaarthema als ‘Jezus houdt van [mijn vakgebied]’ moeten wij ons afvragen of 
Jezus en mijn vakgebied raakvlakken hebben. Daniël moest een nieuwe taal onder de knie 
krijgen, kreeg een andere naam en leerde andere gebruiken om een vreemde koning te 
dienen. Maar wanneer iemand hem vraagt om iets te doen dat niet strookt met zijn geloof 
kiest hij voor God. Die houding vraagt nederigheid en moed. 

 Ibid.16

 “Jongerenbijbel” uitgeverij Jongbloed, 2006, p. N31.17

 debijbel.nl18

 Mark W. Hamilton, "Daniel” in The Transforming Word, One-volume Commentary on the Bible 19

Abilene Christian University Press, 2009, p. 655.
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Vragen (volgens OIA)  

• Wat gebeurt er met Jeruzalem en de tempel wanneer koning Nebukadnessar Juda 
binnenvalt? (O) 

• Wat waren de vereisten van de koning voor de Israëlieten die naar het paleis 
gebracht werden? (O) 

• Wat geeft God in dit verhaal aan de Judeeërs? (O) 
• Wat is de beginsituatie en hoe verandert deze doorheen het verhaal? (O, I) 
• Waarom wil Koning Nebukadnessar jonge Judeeërs naar de paleis brengen? (I) 
• Waarom wil Daniel alleen groenten eten? (I) 
• Waarom krijgen de Judeeërs nieuwe namen? (I) 
• Waarom hielpen de Judeeërs koning Nebukadnessar? (I) 
• Welk beeld krijg je doorheen het verhaal van Daniel (en zijn vrienden), van de 

koning en van God? (I) 
• Heb je de eigenschappen gemerkt waarmee Daniël beschreven wordt in vers 1:4 “…

rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om 
aan het hof te dienen.” Aangezien Daniël zo beschreven wordt, hoe denk je dat zijn 
houding tegenover zijn studies was? Hoe doet dit je naar jezelf en naar je eigen 
houding kijken?  (I, A) 21

• Tijdens hun opleiding moesten Daniël en zijn vrienden onderhandelen en 
compromissen sluiten die een Jood normaalgesproken niet zou doen. De theoloog 
Chris Wright beschreef het op deze manier: Ze zeiden ja tegen een heidense 
opleiding, een politieke carrière en de verandering van hun naam. Maar ze zeiden 
nee tegen het eten van de koning. Het wordt uitgelegd in 1:8 “Daniël was 
vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de 
hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te 
mogen onthouden.” Aan tafel zitten met de koning om eten met hem te delen was 
een teken van loyaliteit aan de keizer en zijn keizerlijk doel. Wat zegt dit over de 
houding die Daniël had tegenover zijn studies? Welk onderdelen van jouw studies 
kunnen een uitdaging vormen voor je geweten? Waar denk je dat er 
onderhandelingen en compromissen nodig zullen zijn?  Wat doe je wel, wat niet? En 22

waarom? (A) 
• Daniël moet zijn opleiding niet alleen volgen. Er zijn anderen die met hem enkel 

groenten eten. Hoe kunnen anderen jou helpen tijdens je opleiding? Wat heb jij van 
anderen nodig zodat jij beslissingen kunt maken die God eren? Welke rol kan je 
kring hierin spelen? (A) 

• Daniël kwam op een vreemde plaats terecht, met nieuwe regels en gewoonten. Er 
was veel onzekerheid en toch houdt hij zich vast aan bepaalde waarden. Wanneer 
jij je in jouw vakgebied op nieuwe en onzekere plaatsen bevindt, waar hou jij je 
dan aan vast? Welke waarden eren God in jouw vakgebied? (A) 

• Wat of wie geeft ons onze intellectuele vermogens? In vers 17 lezen wij dit over 
Daniël en zijn vrienden: “God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en 
verstand van alle geschriften;…” Wat kunnen wij afleiden over Daniëls houding 
tegenover zijn studies uit deze tekst? Stel jezelf deze vraag: Hoeveel weet en erken 
ik dat mijn intellectuele vermogens een geschenk van God zijn?  Neem tijd om God 23

daar voor te danken. (A) 

 Josué Olmedo “Étude 2: Notre attitude par rapport a nos etudes” in IFES Initiative Logos et 21

Cosmos, 6 mei 2021, p. 1.

 Ibid., p. 2.22

 Ibid.23
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Werkvormen 

• Bekijk een overzicht over het boek Daniel samen als kring: The Bible Project - Wat 
merkt de groep op? Welk inzicht geeft het totaalbeeld van het boek op de 
Bijbeltekst die net gelezen werd? 

• Vraag een internationale student om te vertellen over hoe het is om in een ander 
land te studeren. Wat hebben zij moeten opgeven of veranderen omdat ze naar hier 
gekomen zijn? 
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3 // Matteüs 5-7 

Tom De Craene 

Bijbelgedeelte 

51Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn 

leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:3 ‘Gelukkig wie nederig 
van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.4Gelukkig de treurenden, want 
zij zullen getroost worden.5Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden. 7Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8Gelukkig 
wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 9Gelukkig de vredestichters, want zij 
zullen kinderen van God genoemd worden. 10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 
vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11Gelukkig zijn jullie 
wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo 
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als 
het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient 
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14Jullie zijn het licht voor de 
wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Je steekt ook geen 
lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een 
standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor 
de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de 
hemel. 17Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben 
niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18Ik verzeker 
jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van 
kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie dus ook maar het minste van deze geboden 
afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in 
het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het 
koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid 
niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het 
koninkrijk van de hemel niet binnengaan. 21Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het 
volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het 
gerecht.” 22Dit zeg Ik daarover: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster 
tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor nietsnut 
uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor 
het vuur van de Gehenna komen te staan. 23Wanneer je dus je offergave naar het altaar 
brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, 24laat je gave dan 
bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer 
brengen. 25Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, 
anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en 
word je gevangengezet. 26Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent 
betaald hebt. 27Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28Dit zeg Ik 
daarover: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel 
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met haar gepleegd. 29Als je rechteroog je ten val brengt, ruk het dan uit en werp het weg. 
Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de 
Gehenna geworpen wordt. 30En als je rechterhand je ten val brengt, hak hem dan af en 
werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat je met je 
hele lichaam naar de Gehenna gaat. 31Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet 
haar een scheidingsbrief meegeven.” 32Dit zeg Ik daarover: ieder die zijn vrouw verstoot 
om een andere reden dan ontucht, drijft haar tot overspel; en ook wie trouwt met een 
verstoten vrouw, pleegt overspel. 33Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk 
werd gezegd: “Leg geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen 
hebt.” 34Dit zeg Ik daarover: zweer helemaal niet, noch bij de hemel, want dat is de troon 
van God, 35noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is 
de stad van de grote koning; 36zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één 
van je haren wit of zwart maken. 37Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan 
toevoegt komt voort uit het kwaad.38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog 
voor een oog en een tand voor een tand.” 39Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie 
kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang 
toe. 40Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta 
hem dan ook je bovenkleed af. 41En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, 
loop er dan twee met hem op. 42Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je 
niet af van wie geld van je wil lenen. 43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet 
je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid 
voor wie jullie vervolgen; 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de 
hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen 
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou 
liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47En als jullie alleen je broeders en zusters 
vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net 
zo? 48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.  

61Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te 

worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer je iemand iets geeft 
uit:  barmhartigheid, 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. 3Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten 
wat je rechterhand doet. 4Zo blijft je gift 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 terug in je huis, 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, laat uw wil gedaan 
worden op aarde zoals in de hemel. 11Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 13En breng ons 
niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. [Want aan U behoort het koningschap, de 
macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.] 14 Want als jullie anderen hun misstappen 

Jezus houdt van [mijn vakgebied] – 2022 © Ichtus Vlaanderen  22



vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15 Maar als je anderen niet 
vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. 16Wanneer jullie vasten, 
doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun 
gezicht 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. 19. 
Verzamel 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 je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je 
lichaam, 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 dag 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 zoveel 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 kwaad.  

71Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2Want op grond van het 

oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, 
zal jou de maat genomen worden. 3Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je 
broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4Hoe kun je tegen hen 
zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen 
oog hebt? 5Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp 
genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. 6Geef wat 
heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze met hun 
poten vertrappen, en zich dan omkeren en jullie verscheuren. 7Vraag en er zal je gegeven 
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8Want ieder die 
vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9Is er 
iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? 10Of een 
slang, als het om vis vraagt? 11Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede 
gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede 
geven aan wie Hem daarom vragen! 12Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat 
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ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. 13Ga door de nauwe poort 
naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door 
naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14Nauw is de poort naar het leven, en smal de 
weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. 15Pas op voor valse profeten, die 
in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. 16Aan hun 
vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen 
van distels? 17Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom 
brengt slechte vruchten voort. 18Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, 
evenmin als een slechte boom goede vruchten. 19Elke boom die geen goede vruchten 
voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20Zo kunnen jullie hen dus aan hun 
vruchten herkennen.21Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van 
de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22Op die dag 
zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, 
hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele 
wonderen verricht?” 23En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg 
met jullie, onrechtplegers!” 24Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan 
vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. 25Toen de regen 
neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis 
van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een 
rots. 26En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden 
met een dwaas man, die zijn huis bouwde op zand. 27Toen de regen neerstroomde en de 
beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis 
werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’ 28Toen Jezus deze rede 
beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, 29want Hij sprak 
hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. 
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Achtergrondinformatie 
 
Het evangelie volgens Matteüs is een biografie zoals die in de Klassieke Oudheid werd 
geschreven. Dit is een ander genre dan een moderne biografie. In klassieke biografieën kon 
het goed zijn, dat de auteur niet begon bij de kindertijd, maar bij volwassenheid. Ook had 
de auteur de vrijheid om niet chronologisch, maar eerder thematisch zijn materiaal te 
ordenen.  24

Voor meer info (over hoe dit gedeelte in lijn staat met het Oude Testament, hoe Jezus de 
vervulling is, hoe Hij de ‘nieuwe Mozes’ is, …) bekijk zeker het filmpje van The Bible 
Project over dit gedeelte. 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

• ‘Gelukkig wie…’ Dit is een gekende joodse literaire vorm, een zaligspreking (cfr. 
Psalm 1:1). Je kan dit ook vertalen als ‘het zal goed gaan met degene die…, hij/zij 
zal het volgende ontvangen’.  25

• Deze lijst zaligsprekingen hoort samen gelezen te worden, want er wordt een 
‘inclusio’ gebruikt. De eerste zaligspreking vermeldt namelijk het koninkrijk van de 
hemel (vers 3) en de laatste (vers 10) ook. Het is dus niet aan ons om de ene wel te 
lezen/toe te passen en de andere niet. Ze vormen een geheel. Ze zijn een lijst van 
zaken voor mensen die het koninkrijk verwachten. Het zijn net zo goed regels voor 
zij die het koninkrijk verwachten (zij die gehoor hebben gegeven aan de oproep om 
tot inkeer te komen 4:17) als beloften van hoe dit koninkrijk eruit zal zien. 

• ‘Barmhartig’ (3:7) dit betekent zoveel als met medelijden, medeleven, mededogen. 
(Cfr. verhaal van barmhartige Samaritaan: Lucas 10) 

• In de zaligsprekingen: veel over nederigen, vredestichters, zachtmoedigen en 
barmhartigen. Dit net in een tijd waarin veel joden dachten het Koninkrijk van God 
met wapens en revolutie tot stand te brengen.  26

• Deze zaligsprekingen gebruiken veel zaken uit het Oude Testament, met name uit 
de Psalmen. Bijvoorbeeld Psalm 37: 9, 11 voor ‘zachtmoedigen’ en Psalm 73 voor de 
‘zuiveren van hart’. 

• Sanhedrin (5:22): Joodse hooggerechtshof, voorgezeten door de hogepriester. 
• Gehenna (5:22): Dit was het typische beeld van de Joden toen van de hel, namelijk 

het tegenovergestelde van de hemel. Hier werden de onrechtvaardigen eeuwig 
gestraft of gemarteld.  27

• ‘Er werd gezegd/jullie hebben gehoord… Ik zeg daarover': Deze constructie komt 
enkele keren voor in dit gedeelte. Deze manier was zeer gebruikelijk in de Joodse 
traditie. Dit werd niet gezien als onrespectvol naar de vorige leraren, noch als 
hoogmoedig. Je kan dit lezen als: ‘Jullie begrijpen deze wet als volgt, maar hier is 
een rijkere interpretatie’.  28

• Eén mijl (5:41): Je kon door de Romeinse overheerser gedwongen worden 
dwangarbeid voor hen te verrichten. Jezus roept hier op niet boos, beledigd of 
verwijtend te zijn, maar liefdevol. 

• Zon opgaan over goede en slechte mensen (5:45): Zon en regen waren essentieel in 
een landbouwsamenleving. Dat God zon en regen geeft aan zowel goede als slechte, 

 Keener, C.S., Matthew, The IVP New Testament Commentary Series (1997), p. 2424

 Ibid., p. 10425

 Ibid., p. 10626

 Keener, C.S. (et alt.), Background Bible Commentary, New Testament (1994), p. 5827

 Keener, C.S., Matthew, The IVP New Testament Commentary Series (1997), p. 11328
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aan zowel rechtvaardige als onrechtvaardige mensen is wat we ‘common grace’ of 
Zijn algemene genade noemen. Je hebt Gods reddende, specifieke genade in Jezus 
Christus voor hen die Hem aanvaarden als Redder en Heer, maar ook zijn algemene 
genade voor al de mensen die Hij geschapen heeft. 

• Wees volmaakt (5:48): Een onmogelijke opdracht, zeker als het houden van 1 regel 
al gelijk is aan het niet houden van de gehele wet. Het punt is om te kijken op 
Jezus en Hem na te streven, staar je dus niet blind op 1 regel, maar kijk op Jezus. 

• Hyperbool of literaire overdrijving. In dit gedeelte wordt vaak een hyperbool 
gebruikt of een literaire overdrijving. Jezus roept niet op tot naaktheid wanneer hij 
vraagt dat we ook ons onderhemd geven wanneer iemand ons hemd vraagt, noch 
dat we blut worden omdat we blijven geven bij elk financieel verzoek (denk aan 
alle mails met geldverzoeken voor goede doelen). Het idee is dat de scherpte van 
het beeld binnenkomt. Het feit dat het hier om een stijlfiguur gaat, doet niets af 
van de sterkte. 

• Mammon (6:24): Dit is een gekende Aramese term voor geld of bezit. Hier wordt dit 
begrip voorgesteld als een persoon of godheid.  29

Plaats in het jaarthema 
 
We zien in dit gedeelte Jezus’ onderwijs voor zijn volgelingen, zijn ethiek voor het 
Koninkrijk. We zien dat dit onderwijs alles en iedereen aanbelangt. In de onderwerpen die 
worden aangesneden is er geen onderscheid tussen ‘geestelijke’ en ‘niet-geestelijke’ 
zaken. Onze studie, onze campus, ons kot, onze studentenstad (en alle vragen en 
problemen die daarbij horen) vallen zeker onder Jezus’ onderwijs, vallen binnen zijn 
Koninkrijk.  

 Keener, C.S., Matthew, The IVP New Testament Commentary Series (1997), p. 151 29
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Vragen (volgens OIA)  

• Wat valt op? Waar heb je vragen bij? (O) 
• Wat wordt herhaald in deze tekst? (O) 
• Welke thema’s worden aangesneden in deze tekst? (O) 
• Welke (groepen) mensen worden allemaal aangehaald in deze tekst? (O) 
• Kan je dit tekstgedeelte onderverdelen in blokken, in kleinere gehelen? Motiveer je 

antwoord. (O, I) 
• Probeer samen de zaligsprekingen samen te vatten in 1 zin. (I) 
• Probeer samen de ‘ik verzeker jullie’ uitspraken eens samen te vatten. (I) 
• Probeer samen de ‘jullie hebben gehoord… maar dit zeg ik hierover’ uitspraken eens 

samen te vatten. (I) 
• Waarom heeft Jezus het vaak over ‘het verborgene’? (I) 
• Tot 3x toe brengt Jezus de heidenen de vergelijking binnen. Waarom doet hij dat? 

Hoe zouden de toehoorders dit ervaren hebben? (I)  
• Hoe zou je de boodschap van heel dit gedeelte samenvatten in 1 of 2 zinnen? (I) 
• Waar raakt deze tekst jouw studiedomein/vakgebied? Is dit bemoedigend? 

Uitdagend? (T) 
• Nodigt deze tekst jou/jullie als kring ergens uit tot aanbidding, tot dankbaarheid of 

tot schuldbelijdenis? Neem hier tijd voor. (T) 
• Er staat in de tekst ‘jullie zijn het licht’ en ‘jullie zijn het zout’. Er staat niet 

‘zullen zijn’ of ‘moeten zijn’, maar ‘jullie zijn’. Hoe is dit een realiteit voor jullie? 
Hoe is dit een aanmaning, een bemoediging, een aansporing? (T) 

• God laat de zon opgaan over goede en slechte mensen en geeft regen aan 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dit heet ‘common grace’. Dit impliceert ook 
dat zijn wijsheid te vinden kan zijn bij christenen en niet-christenen. Hoe verandert 
dit hoe je kijkt naar je vakgebied, naar je opleiding? 

• In deze tijden van onzekerheid (post-Covid, recessie, jobonzekerheid, oorlog, 
klimaatcrisis, …) wat kan het onderwijs in dit gedeelte over ‘geen zorgen maken’ 
betekenen voor jullie als kring, als Ichtusgroep en hoe voedt dit jullie boodschap 
voor jullie medestudenten? Hoe ga je dit uitleven, uitdragen in het licht van het 
onderwijs dat God voorziet in wat we nodig hebben? (T) 

• ‘God wil dat het me financieel voor de wind gaat’, ‘God wil dat ik gelukkig ben’, 
‘Het hoogste goed is zelfontplooiing’. Deze en andere slogans doen de ronde binnen 
en buiten de kerk. Vergelijk deze met de zaligsprekingen. Wat valt je op? Moeten 
jullie iets ondernemen als kring in het licht hiervan? (T) 

• Deze tekst spreekt over nederigheid, zachtmoedigheid, vredestichters en ook over 
hoe we met anderen behoren toe te gaan (7:12). Hoe informeert dit ons als we als 
Ichtusgroep nadenken over evangelisatie en apologetiek? (T) 

• Christenen in België en Nederland worden niet vervolgd (wees er je van bewust dat 
je misschien een internationale student in je kring hebt die uit een andere context 
komt), maar wie zijn in jullie context als christenstudent misschien mensen/
groepen die je als ‘vijandig’ zou kunnen beschouwen? Hoe ziet liefde betonen aan 
hen er uit in het licht van het onderwijs uit dit gedeelte over ‘je vijand liefhebben 
en bidden voor wie je vervolgen’? (T) 

• Waarom studeer je? Leg je motivaties eens naast het onderwijs in dit gedeelte over 
geld, twee heren dienen, zorgen maken, vertrouwen, … (T) 

• Welk (nieuw) inzicht heb je gekregen over Jezus’ karakter, over wat Jezus 
belangrijk vindt? (T) 
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Werkvormen 

• Grote thema’s: Laat je kringleden – liefst op voorhand – nadenken over de grote 
thema’s van hun vakgebied. Wat zijn zaken die vaak aan bod komen in het 
studiedomein? Wat zijn actuele vragen binnen het vakgebied? Hoe kijkt het 
vakgebied naar de mens, naar de wereld? Hoe gaat het studiedomein om met zaken 
als schoonheid, rechtvaardigheid, zorg voor de schepping, oog voor de zwakkere, …? 
Er zijn aardig wat aanknopingspunten doorheen de tekst om hier mee – ter inleiding 
of bij de toepassing – aan de slag te gaan. 

• Onder de indruk: We lezen dat de mensen die dit hoorden zeer onder de indruk 
waren van dit onderwijs. Voor velen nu is dit een zeer gekende tekst. Zoek 
manieren om de tekst opnieuw binnen te laten komen: 

o Lees de tekst (dramatisch) voor 
o Zorg dat je niet-christen studie- of kotgenoten uitnodigt voor deze kring en 

vraag hen na een eerste lezing wat zij van deze tekst vinden en waarom 
• Zaligsprekingen: Beslis met je kring – als toepassing – om een week lang na de 

kringavond elke dag te beginnen met het lezen van de zaligsprekingen en zo de je 
klas, je kot, je lesgevers, de wereld tegemoet te treden. 

• Geestelijke disciplines: In deze tekst staat ‘wanneer je vast…’, ‘wanneer je bidt…’, 
‘wanneer je geeft…’. Er staat niet ‘als’. Jezus gaat er dus vanuit dat zijn 
volgelingen dit (soort zaken) doen. Ga met elkaar in gesprek over deze – en andere – 
geestelijke disciplines. Beoefenen jullie deze? Waarom wel, waarom niet? Willen 
jullie als kring er één of meerdere bestuderen? Hoe kunnen jullie elkaar hierin 
stimuleren? 

• Social Media: post je samenvattingen, post een zaligspreking, post een vers uit dit 
gedeelte en zie wat voor reactie er komt. 

• Onze Vader: Bid samen dit ‘Onze Vader’ 

  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden 
  Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden 
  Op mijn campus en in mijn vakgebied zoals in de hemel.  
  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben en geef ons oog voor de 
  zwakkeren in onze studentenstad. 
  Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
  Vergeef ons ook waar ons vakgebied schuldig staat tegenover U 
  En breng ons niet in beproeving, maar maak ons eerlijke, integere en  
  vredelievende studenten.  
  Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in  
  eeuwigheid. Amen. 
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4 // Handelingen 17:16-34 

Ruth Sintobin 

Bijbelgedeelte 

1716Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het 

zien van de vele godenbeelden in de stad. 17In de synagoge sprak hij met de Joden en met 
de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de 
mensen die hij daar aantrof. 18Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche 
filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen 
merkten op: ‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ want hij 
verkondigde het goede nieuws over Jezus en de opstanding. 19Ze namen hem mee naar de 
Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt 
uitgedragen? 20Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u 
bedoelt.’ 21Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor niets 
anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. 22Paulus richtte zich tot de 
leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u 
in ieder opzicht bent. 23Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert 
nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de 
onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. 24De God 
die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die Heer is van hemel en aarde, 
woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. 25Hij laat zich ook niet bedienen 
door mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen leven 
en adem en al het andere schenkt. 26Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, 
die Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld 
en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. 27Het was Gods bedoeling dat ze 
Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand 
van ons ver weg is. 28Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele 
van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” 29Maar als wij dan 
uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van 
goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. 30God slaat 
echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen 
op tot inkeer te komen, 31want Hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een 
rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die Hij voor dat doel 
heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft Hij geleverd door Hem uit 
de dood te doen opstaan.’ 32Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven 
sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: ‘Daarover moet u ons een andere 
keer nog maar eens vertellen.’ 33Zo vertrok Paulus uit hun midden. 34Toch sloten enkelen 
zich bij hem aan en kwamen tot geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een 
vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. 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Achtergrondinformatie 

Auteur 
 
Wie de auteur van het boek Handelingen is, weten we niet 100% zeker.  
Sinds de tweede eeuw na Christus gaat de Kerk er vanuit dat dit Lucas was. Dezelfde Lucas 
die een van de evangeliën heeft geschreven. Men baseert zich hierbij op de manier van 
schrijven, de begroeting in het begin van de brief en andere gelijkenissen tussen het boek 
Handelingen en het evangelie van Lucas.  30

Doelpubliek 
 
Het boek Handelingen is gericht aan Theofilus. Dit is duidelijk af te leiden uit de 
begroeting aan het begin van hoofdstuk 1. Theofilus was een hooggeplaatste Romein die 
zich begon te interesseren in Paulus en het werk dat hij deed.  
Wat het exacte doel was van Lucas’ schrijven aan Theofilus, is tot op heden niet 
duidelijk.   31

Centrale thema’s Bijbelboek 
 
Het boek Handelingen gaat over de verspreiding van het christendom in het Romeinse rijk. 
Daarnaast worden de eerste kerken gebruikt om een voorbeeld te stellen van hoe een 
christelijke gemeente eruit behoort te zien.  32

Structuur Bijbelboek + plaats passage daarin 
 
Het boek Handelingen kan op verschillende manieren opgedeeld worden. Hoe deze 
opdeling eruitziet, is afhankelijk van de bron die je raadpleegt. 
Wat duidelijk is wanneer je het boek Handelingen leest, is dat het begint met de kerk in 
Jeruzalem (hoofdstuk 1:1–8:3), de verspreiding van de kerk en het verkondigen van het 
evangelie buiten Jeruzalem (hoofdstuk 8:4-12:23) en tot slot de reizen van Paulus en de 
verspreiding over de rest van de wereld (hoofdstuk 12:24-28). 

Dit bijbelgedeelte speelt zich af tijdens Paulus’ tweede reis.  

Een korte schets van wat voorafging aan Paulus aanwezigheid in Athene en hoe hij daar 
terechtkwam: Paulus is bezig aan zijn tweede zendingsreis. Zowel op zijn eerste reis in 
Antiochië als tijdens de huidige reis ervaren hij en zijn reiskompanen veel weerstand. 
Zowel Joden als niet-Joden proberen hen meermaals te verjagen en te folteren.  
Uiteindelijk is de dreiging zo groot dat de reisgenoten van Paulus hem wegsturen uit 
Tessalonica naar Berea, maar de Joden uit Tessalonica volgen hem, zodat hij niet anders 
kan dan vluchten naar Athene. Daar blijft hij wachten tot Silas en Timotheüs hem kunnen 
vervoegen. 

Je kan de filmpjes van The Bible Project bekijken om een globaler beeld te krijgen: 
(332) Paul's Missionary Journeys: Acts 13-20 - YouTube 
(332) Overview: Acts 13-28 - YouTube 

 Larkin, Jr.& William, J. (1995). Acts. Illinois.30

 Larkin, Jr.& William, J. (1995). Acts. Illinois.31

 De handelingen van de apostelen. (z.d.). Bijbel.eo. Geraadpleegd op 21 juni 2022, van https://32

bijbel.eo.nl/inleiding-bijbelboeken/de-handelingen-van-de-apostelen
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Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

• Epicurisme: Bekijk dit filmpje om te weten te komen wat hoe de filosoof Epicurus 
en zijn aanhangers naar de wereld kijken.  

• Stoïcisme: Bekijk dit filmpje om te weten te komen wat hoe het Stoïcisme is 
ontstaan en hoe de  Stoa naar de wereld kijken.  

• Areopagus: Surf naar Areopaag | KRO-NCRV voor meer info over de Areopaag. Of 
bekijk dit Engelstalig filmpje.  

• Eigen dichters (vers 28): Paulus citeert hier een filosoof uit de 4de en 3de eeuw voor 
Christus, namelijk Aratus.  33

Plaats in het jaarthema 
 
Het jaarthema gaat over de link tussen je geloof en je studiedomein. In dit Bijbelgedeelte 
zien we dat Paulus gebruik maakt van de situatie waarin hij zich bevindt. Hij gebruikt de 
plaats, het tijdstip en de gekende cultuur om over God te vertellen, in plaats van dat hij 
het als excuus gebruikt om het niet te doen. Dat hij zich niet in zijn vertrouwde habitat 
bevindt, houdt hem niet tegen. Hij gebruikt zijn levenservaring, zijn opgedane kennis om 
de mensen over Jezus te vertellen.  

Vragen (volgens OIA)  

• Op wie wachtte Paulus? (O) 
• Wie zijn de personages in het verhaal? (O) 
• Wat was de houding in die tijd tegenover nieuwe ideeën? Beargumenteer vanuit de 

tekst. (O) 
• Welke status had het marktplein in die tijd? (I) 
• Wat maakt dat de epicurische en stoïsche filosofen zo geïnteresseerd zijn in wat 

Paulus te zeggen heeft? Welke linken zijn er tussen deze filosofische strekkingen en 
het Evangelie en welke verschillen zijn er? Bekijk eerst de filmpjes bij ‘moeilijke 
woorden’. (I) 

• Hoe was Paulus’ boodschap ‘goed nieuws’ voor hen? (I) 
• Probeer samen dit gedeelte samen te vatten in 1 à 2 zinnen. (I) 
• Wat is vandaag het ‘marktplein’? Wat is ‘het marktplein’ in jouw studentenstad? Op 

jouw campus? Wat is het ‘marktplein’ voor jouw specifieke vakgebied? (A) 
• Wat zou Paulus zien wanneer hij door jouw campus, jouw stad loopt? (A) 
• Kijkende vanuit jouw vakgebied, jouw studiedomein: welke misverstanden bestaan 

er over het evangelie zijn? Hoe zou je die in het licht van hoe Paulus het hier 
aanpakt benaderen? (A) 

• Met welke filosofische strekkingen/levensvisies word jij regelmatig geconfronteerd? 
Welke linken zijn er met het Evangelie? Welke verschillen zijn er? Zie hiervoor 
werkvormen. (A) 

• Wat is de houding in onze tijd tegenover nieuwe ideeën? Hoe kan je hier als kring, 
als Ichtusgroep mee omgaan, op inspelen? (A) 

• Welke populaire zinnen/quotes uit hedendaagse films, liedjes, boeken, series, 
filosofische traktaten, … kunnen jullie inzetten in jullie verkondiging van het 
Evangelie? (A) 

 Larkin, Jr.& William, J. (1995). Acts. Illinois33
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Werkvormen 

• Schrijf het vervolg: Lees de tekst voor tot aan vers 24 en stop dan. Geef de 
studenten de opdracht om zelf het vervolg te schrijven.  

 “In de volgende verzen doet Paulus een uiteenzetting van wie volgens hem die 
 onbekende God is. In negen zinnen omschrijft hij God, vertelt hij het evangelie en 
 beschrijft hij de toekomst. Nu is het aan jullie om hetzelfde te doen, met je eigen 
 woorden en in negen zinnen.” 

 Geef iedereen hier 15 minuten de tijd voor. Laat daarna iedereen zijn tekst  
 voorlezen. 
 Na deze oefening geef je iedereen de Bijbeltekst en begin je aan OIA.  

 Je kan deze oefening gebruiken om aan je kringleden te tonen dat het evangelie 
 vertellen/evangelisatie veel minder moeilijk is dan ze dachten. Het excuus “ik kan 
 dat niet” vervalt nu een beetje.  

• Naspelen: Laat de kring dit stuk naspelen. Je hebt een aantal rollen die vertolkt 
moeten worden. Sommige kringleden kunnen meerdere rollen op zich nemen.  

 Verteller 
 Paulus 
 Joden 
 Grieken 
 Epicurische filosoof 
 Stoïsche filosoof 
 leden van het Aeropagus 
 Omstaanders die lachen 

• Heersende filosofie: Ga als voorbereiding (alleen als kringleider of samen met je 
kringleden) op zoek naar de heersende ‘filosofie’ van je context. Doe dit door rond 
te kijken (op het nieuws, in Netflixseries, in de krant, op posters, op social media, 
…), door met mensen in gesprek te gaan en door vragen te beantwoorden als: 

o Wat zegt mijn context over de mens? Is deze goed, slecht, neutraal?  
o Wat zegt mijn context over de wereld?  
o Wat zegt mijn context over God, god, religie, ‘het hogere’? 
o Wat is volgens mijn context geluk? Wat streeft men na? 
o Hoe kijkt mijn context naar schoonheid, rechtvaardigheid, zorg voor de 

zwakkere, zorg voor de schepping, …?  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Deel II: Vakspecifieke Bijbelstudies 

In dit tweede onderdeel van de kringbundel vind je Bijbelstudies geschreven door 
christenen met ervaring in deze specifieke sectoren. Zij belichten een kant binnen hun 
domein aan de hand van 1 of meerdere Bijbelteksten.  
De Bijbelstudies zijn niet enkel gericht aan studenten binnen hetzelfde vakgebied. Durf 
zeker eens in een ander studiedomein te springen met deze Bijbelstudies. 

Hierbij veel dank aan: Leonie Moreels, Fien Lelie, Melody Bauwens, Tom De Craene 

Gezondheidszorg en geneeskunde 

Kunst & Design 
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5 // Gezondheidszorg en geneeskunde 

Melody Bauwens, arts en Fien Lelie, studente verpleegkunde 

Bijbelgedeeltes 

Exodus 1:15-21 

115Bovendien gelastte de koning van Egypte de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua 

geheten, het volgende:  16‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan 
goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een 
meisje, dan mag ze blijven leven.’  17Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en 
deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in 
leven. 18Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te betekenen?’ vroeg 
hij hun. ‘Waarom laat u de jongens in leven?’  19De vroedvrouwen antwoordden de farao: 
‘De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al 
gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is.’  20God zegende het werk van de 
vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde.  21En omdat de vroedvrouwen ontzag 
voor God hadden, schonk Hij ook aan hen nakomelingen.  

Matteüs 4:4 

44Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van 

brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 

Lukas 5:17-26 

517Toen Hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook farizeeën en 

wetsleraren die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. 
De kracht van de Heer was werkzaam in Hem, opdat Hij zieken zou genezen.18Er kwamen 
een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen 
om hem voor Jezus neer te leggen. 19Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa 
heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in 
het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. 20Toen Hij hun geloof zag, zei Hij 
tegen de man: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’  21De schriftgeleerden en de farizeeën 
begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat Hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie 
kan zonden vergeven dan God alleen? 22Maar Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: 
‘Vanwaar toch al die bedenkingen?  23Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u 
vergeven” of: “Sta op en loop”? 24Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om 
op aarde zonden te vergeven.’ En Hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed 
en ga naar huis.’ 25En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte 
het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. 26Allen 
stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we 
iets ongelooflijks gezien!’ 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Psalm 91 

911Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op U vertrouw ik.’ 

3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 
en redt je van de dodelijke pest,  
4Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een schild en pantser. 

5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, 
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
6noch de pest die rondwaart in het donker, 
noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 

7Al vallen er duizend aan je linkerzijde 
en tienduizend aan je rechterhand, 
jou zal niets overkomen. 
8Open je ogen en zie  
hoe wie kwaad doen worden gestraft. 

9U bent mijn toevlucht, Heer. 
Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 
10zal het kwaad je niet bereiken, 
geen plaag je tent ooit treffen. 

11Zijn engelen geeft Hij opdracht  
over je te waken waar je ook gaat. 
12Op hun handen zullen zij je dragen, 
je zult je voet niet stoten aan een steen. 
13Leeuw en adder zul je vertrappen, 
roofdier en slang vermorzelen. 

14Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft 
en beschermen wie met Mijn naam vertrouwd is. 
15Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, 
in de nood zal Ik bij hem zijn. 
Ik zal hem bevrijden en met roem overladen, 
16Hem overvloed van dagen geven. 
Ik zal zijn redding zijn. 

Jezus houdt van [mijn vakgebied] – 2022 © Ichtus Vlaanderen  35



Opmerking  

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

Verantwoording keuze tekst in het licht van het vakgebied 

Als zorgverlener zal je hoogstwaarschijnlijk in zekere zin in contact komen met lijden en 
pijn. Patiënten zullen zich vragen stellen binnen het domein van levensbeschouwing. Als 
christen kun je hierin een verschil maken. 

Met deze Bijbelteksten willen we jullie doen nadenken over wat God wil bereiken (het 
grote plaatje) en hoe we het verschil kunnen maken in de zorgverlening, wat de invloed 
van de (gebroken) wereld is op onze zorgverlening en waar (en of) je de grens trekt tussen 
werk en religie. Daarnaast willen we jullie doen stilstaan over hoe je relatie met God je 
eigen gezondheid beïnvloedt, hoe ver je kunt gaan om je te laten behandelen voor een 
aandoening, mirakels en of er zaken zijn die je als christelijke hulpverlener beter niet 
doet.  

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

Exodus 1:15-21 

Observeren/lezen: 

• Welke personen worden in deze passage beschreven en welke functie en/of 
autoriteit hebben deze verschillende personen? Tip: vergeet God niet. (voor meer 
achtergrond zie moeilijke woorden) 

• Op welke manier gaan de vrouwen in tegen wat hen gevraagd werd/wat van hen 
verwacht werd en wat is hun motivatie? 

• Hoe reageert God op deze handeling? 

Interpreteren/begrijpen: 

• Voor welke keuzes staan de vroedvrouwen? 
• Zou je uit deze tekst concluderen dat liegen goed is? (voor meer achtergrond zie 

moeilijke woorden) 

• Probeer de tekst samen te vatten in enkele kernwoorden. 

Applicatie/toepassen: 

• Hoe konden de vrouwen weten wat de wil van God was? Hoe kunnen we dat 
vandaag?  

• Wat vertelt de reactie van God je over Zijn karakter? Merk ook op dat dit 
Bijbelgedeelte haast een te verwaarlozen intermezzo is, aangezien het de farao ook 
niet tegenhoudt om zijn gruwelijk plan op een andere manier uit te voeren. Toch 
was het blijkbaar (terecht) vermeldenswaardig. 

• Bedenk een realistische situatie in de 21e eeuw die een gelijkaardig verloop zou 
kunnen hebben. De kans dat je in België voor je leven moet vrezen is wel gering. 
Welke gevoelens roept dit bij je op? Wat zou je eerste reactie (moeten) zijn?  

• Zou jij in jouw (toekomstige) functie tegen een (wereldse) autoriteit durven ingaan? 
Of heb je dit al gedaan? Wanneer wel? Wanneer niet? Bepaal jij die grens, of laat je 
God (en Zijn Woord) dit bepalen? 
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Matteüs 4:4 

Observeren/lezen: 

• Wat is de directe aanleiding voor wat Jezus in dit stuk zegt?  
• Naar welk verhaal in het Oude Testament wordt er verwezen? Zie Deuteronomium 

8:3 waar verwezen wordt naar het manna dat werd voorzien aan het Hebreeuwse 
volk. 

• Vergelijk dit vers met (enkele van) volgende verzen: Matteüs 6:9-13 (vooral vers 
11); Matteüs 14:13-21; Johannes 4:34. 
Wat valt op? 

Interpreteren/begrijpen: 

• Kun je een lijn vinden doorheen deze verschillende teksten waar iets over honger, 
voeding, … wordt gezegd? (Matteüs 4:4;  Matteüs 6:11; Matteüs 14:13-21; Johannes 
4:34) 

• Hoe reageer jij wanneer je honger hebt maar niet meteen eten voorhanden hebt? 
Op welke manier reageert Jezus? 

• Jezus lijkt te zeggen dat eten niet belangrijk is, maar anderzijds voorziet Hij (God) 
hier wel in? Wat wil Jezus duidelijk maken? 

Applicatie/toepassen: 

• Hoe belangrijk is eten in jouw leven? Kun je aan de hand van de voedingsdriehoek, 
de bewegingsdriehoek en de geluksdriehoek illustreren welke plaats eten en drinken 
inneemt in jouw leven? (Voor het gemak kan je ook één driehoek opstellen waarin 
je deze zaken combineert en duidelijk aangeeft wat momenteel prioritair is voor 
jou) Waar past God in deze driehoek(en)? (voor meer achtergrond zie moeilijke 
woorden) 

• Kun je met deze Bijbeltekst(en) in gedachten een “ideale” driehoek opstellen? 
Vergelijk dit met je antwoord op de vorige vraag. Wat zou er concreet moeten 
veranderen of aangepast worden in je leven om dat te bekomen? Probeer 1 puntje 
zeer concreet te maken en denk na hoe je dat alvast zou kunnen proberen 
toepassen. 

• Is het een vanzelfsprekendheid voor je dat er elke dag eten voorhanden is? Vast je 
wel eens? Waarom wel? Waarom niet? 

• Op welke manier neem je deze boodschap (belang van fysieke en spirituele voeding) 
als zorgverlener mee naar je (toekomstig) werkveld? 

Lucas 5:17-26 

Observeren/lezen: 

• Wie komen er in deze Bijbeltekst ter sprake? 
• Kies een van de personen in deze tekst uit en probeer je in te leven in deze 

persoon. Hoe zou jij je voelen? 
• Hoe denk jij dat de zorgverlening/het zorgsysteem eruit zag in de tijd van Jezus? 

Interpreteren/begrijpen: 

• Waarom zegt Jezus tegen de man ‘Uw zonden zijn u vergeven.’?  
• Wat zou de échte genezing zijn in deze passage?  
• Hoe zou jij dit Bijbelgedeelte samenvatten in één zin?  
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Applicatie/toepassen: 
• Hoe ver ga jij om jezelf of een naaste te laten behandelen voor een ziekte/

aandoening? Vertrouw jij voor herstel volledig op God of laat je je toch behandelen 
door een arts (of ergens daar tussenin)? 

• Zijn er zaken die je als christelijke hulpverlener zeker moet doen? En zijn er zaken 
die je beter niet doet? 

• Hoe sta jij tegenover mirakels/gebedsgenezing?  
Om verder uit te wijden over dit thema: Hoe reageer je als je voor genezing bidt, 
maar geen genezing ontvangt? Is God wel écht goed? Waar ligt jouw focus: op 
genezing of op de Genezer? 

Aansluitende filmpjes: Denkstof #07 - Ik lijd met je mee & what to say when you pray for 
people and they don't get healed 

 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

• De naam Pua: In de oorspronkelijke tekst staat niet dat de vroedvrouwen Hebreeuws 
waren. Sommige onderzoekers denken dat ze niet Hebreeuws waren, maar dat ze 
vroedvrouwen voor de Hebreeuwse vrouwen waren. Het lijkt namelijk niet logisch dat de 
farao dit aan hen zou opdragen en hun volle medewerking zou verwachten. Ze lijken ook 
vertrouwd met de bevallingen van Egyptische vrouwen (vers 19). Anderzijds zou het 
kunnen dat zij als Hebreeuwse vrouwen deze taak kregen, wat dan wel weer past bij het 
feit dat er staat dat ze God vreesden en hun Semitische namen.  34

Rol van vroedvrouwen in die tijd: vermoedelijk hoog in aanzien, gezien Farao hen 
rechtstreeks aanspreekt. Deze twee vrouwen stonden waarschijnlijk aan het hoofd van 
een groep vroedvrouwen. Merk op dat hun namen worden genoemd en niet die van 
Farao. 

• Bij Jozua 2:45 concludeert Ray Comfort : “God knows the difference between incidents 35

like these to protect the life of innocent victims, the use of “discretion” to protect 

 BiblicalCyclopedia.com34

 Comfort, R., The Evidence Study Bible, 2011.35
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someone’s feelings and bold/deceitful lies to protect ourselves.” Anderzijds zou je 
kunnen beargumenteren dat eveneens uit gehoorzaamheid en eerbied voor God niet 
willen liegen ook door God zal beloond worden of dat God ook dan zal beschermen.  
Over deze passage wordt ook wel beweerd dat ze niet echt gelogen hebben omdat de 
Hebreeuwse vrouwen vermoedelijk ook werkelijk sterker waren dan de Egyptische 
vrouwen. Echter gaat het ook om het bewust verdraaien van het feit dat ze de beslissing 
hadden genomen om de Farao niet te gehoorzamen. 

• Zie ook Lifehopeandtruth.com “Were the 10 Commandments Around Before Moses? By 
John Foster.” 

• Zie de website van gezondleven.be voor meer informatie ronde de driehoeken, 
infographics en quizzen. 

• Interessant artikel: “Man shall not live on bread alone” 

Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

• De kans is groot dat je niet alle inhoud op een avond zult kunnen bespreken. Kies de 
onderdelen waarvan je denkt dat het jou en je kringleden het meeste zal interesseren! 

• Psalm 91 kan gebruikt worden ter bemoediging voor een familielid, vriend of patiënt (of 
jezelf) die een moeilijke tijd doormaakt. Je kunt het bijvoorbeeld als gebed voor die 
persoon gebruiken.  

• Op het eerste gehoor kan de psalm tegenstrijdig klinken met wat mensen in de wereld 
meemaken: 

- Hij redt je van de dodelijke pest (vers 3) 
- Jou zal niets overkomen (vers 7) 
- Het kwaad zal jou niet bereiken (vers 10)  

 
Niet direct iets wat je aan een zieke wilt meedelen. Toch kan psalm 91 erg geschikt zijn in 
moeilijke situaties!  
 
De psalm beschrijft eigenlijk de beschermende hand van God in moeilijke omstandigheden. 
De auteur neemt de tijd om de harde werkelijkheid weer te geven en belooft ons in vers 
15 dat God in onze nood bij ons is! 
 
De psalm geeft ons een hoopvolle boodschap die ons kan doen uitkijken naar het moment 
waarop we in de beschutting van de Allerhoogste mogen wonen, wanneer onze gebroken 
wereld hersteld zal zijn en vrij is van ziekte en dood.  

• Mooi lied om mee af te sluiten na eender welk van de de Bijbelgedeeltes (zie het als de 
rode draad doorheen de verzen, het legt de focus weer op het grote plaatje, op God 
zelf): Andrew Peterson - Is He Worthy? 
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6 // Kunst & Design 

Tom De Craene, archeoloog & kunstwetenschapper, oud-Ichtiaan Gent en Leonie Moreels, 
studente Nederlands, Theater-, Film-, Literatuurwetenschappen, kringco Ichtus Antwerpen 

Bijbelgedeelte 

Exodus 31:1-11 

311De HEER zei tegen Mozes: 2‘Ik heb mijn keuze laten vallen op Besaleël, de zoon van 

Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda. 3Ik heb hem vervuld met goddelijke geest, met 
wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: 4hij kan ontwerpen maken en ze in 
goud, zilver, koper en brons uitvoeren, 5hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken 
en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. 6Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de 
stam Dan, stel Ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb Ik wijsheid 
geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe Ik opdracht heb gegeven: 7de 
ontmoetingstent, de ark voor de verbondstekst, de verzoeningsplaat die erop moet liggen, 
alle voorwerpen voor de tent, 8de tafel en de voorwerpen die erbij horen, de kandelaar 
van zuiver goud en de bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, 9het brandofferaltaar 
met het gerei, het wasbekken, het onderstel ervan, 10de ambtsgewaden, de heilige kleding 
voor de priester Aäron en de kleding die zijn zonen als priester moeten dragen, 11de 
zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom. Laat hen alles uitvoeren zoals Ik het 
je heb opgedragen.’ 
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Openbaring 21 

211k zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste 

aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi 
heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, 
die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 
volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen 
wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
eerst was is voorbij.’  
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, 
want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is 
voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik 
vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7Wie overwint vallen deze dingen 
toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8Maar voor hen die laf en trouweloos zijn 
geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of 
afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met 
brandende zwavel, dat is de tweede dood.’  
9Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven 
plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ 10Ik 
raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige 
stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11De stad schitterde 
door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere 
jaspis. 12Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een 
engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van 
Israëls zonen. 13Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, 
vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. 14De stadsmuur had twaalf grondstenen, 
met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam. 15Degene die met mij sprak 
had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten. 16De 
stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok: twaalfduizend 
stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. 17Hij mat de stadsmuur: 
honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is. 18De muur was 
gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. 19De grondstenen 
van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de 
tweede van lazuur, de derde kornalijn, de vierde smaragd, 20de vijfde sardonyx, de zesde 
sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, 
de elfde granaat en de twaalfde amethist. 21De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, 
elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden 
als glas. 22Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is 
haar tempel, met het lam. 23De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over 
haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24De volken zullen in haar licht leven en 
de koningen op aarde brengen daar hun eerbewijzen. 25De poorten zullen overdag nooit 
gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26De volken zullen er al hun 
eerbewijzen komen brengen. 27Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met 
gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek 
van het leven staan, het boek van het lam. 
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Psalm 104 

Jezus houdt van [mijn vakgebied] – 2022 © Ichtus Vlaanderen  42

1041Prijs de HEER, mijn ziel. 

HEER, mijn God, hoe groot bent U. 
Met glans en glorie bent U bekleed, 
2in een mantel van licht gehuld. 
U spant de hemel uit als een tentdoek 
3en bouwt op de wateren uw hoge zalen, 
U maakt van de wolken uw wagen 
en beweegt u op de vleugels van de wind, 
4U maakt van de winden uw boden, 
van vlammend vuur uw dienaren. 
5U hebt de aarde op pijlers vastgezet, 
tot in eeuwigheid wankelt zij niet. 
6De oerzee bedekte haar als een kleed, 
tot boven de bergen stonden de wateren. 
7Toen U dreigde, vluchtten zij weg, 
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen: 
8naar hoog in de bergen, naar diep in de 
dalen, 
naar de plaatsen die U had bepaald. 
9U s te lde een g rens d ie z i j n ie t 
overschrijden, 
nooit weer zullen zij de aarde bedekken. 
10U leidt het water van de bronnen door 
beken, 
tussen de bergen beweegt het zich voort. 
11Het drenkt alles wat leeft in het veld, 
wilde ezels lessen er hun dorst. 
12Daarboven wonen de vogels van de 
hemel, 
uit het dichte groen klinkt hun gezang. 
13U bevloeit de bergen vanuit uw hoge 
zalen, 
door uw daden raakt de aarde verzadigd. 
14Gras laat U groeien voor het vee 
en gewassen die de mens moet verbouwen. 
Zo zal hij brood winnen uit de aarde 
15en wijn die het mensenhart verheugt, 
geurige olie die het gelaat doet stralen, 
ja brood dat het mensenhart versterkt. 
16De bomen van de HEER zuigen zich vol, 
de ceders van de Libanon, door Hemzelf 
geplant. 
17De vogels bouwen daar hun nesten, 
in de cipressen huizen ooievaars. 
18De hoge bergen zijn voor de steenbokken, 
in de kloven schuilen de klipdassen. 

19U hebt de maan gemaakt voor de tijden, 
de zon weet wanneer zij moet ondergaan. 
20Als U het duister spreidt, valt de nacht, 
en alles wat leeft in het woud gaat zich 
roeren. 
21De jonge leeuwen gaan uit op roof, 
brullend vragen zij God om voedsel. 
22Bij zonsopgang trekken zij zich terug 
en leggen zich neer in hun legers. 
23De mensen gaan aan het werk 
en arbeiden door tot de avond. 
24Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. 
Alles hebt U met wijsheid gemaakt, 
vol van uw schepselen is de aarde. 
25Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. 
Daar wemelt het, zonder tal, 
van dieren, klein en groot. 
26Daar bewegen de schepen zich voort, 
daar gaat Leviatan, door U gemaakt om 
mee te spelen. 
27En allen zien ernaar uit 
dat U voedsel geeft, op de juiste tijd. 
28Geeft U het, dan doen zij zich tegoed, 
opent zich uw hand, dan worden zij 
verzadigd. 
29Verberg uw gelaat en zij bezwijken van 
angst, 
ontneem hun de adem en het is met hen 
gedaan, 
dan keren zij terug tot het stof dat zij 
waren. 
30Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft U de aarde een nieuw gelaat. 
31De luister van de  HEER  moge eeuwig 
duren, 
laat de HEER zich verheugen in zijn werken. 
32Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft, 
Hij raakt de bergen aan en zij stoten rook 
uit. 
33Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, 
een lied voor mijn God zolang ik besta. 
34Moge mijn lofzang de HEER behagen, 
zoals ik mijn vreugde vind in Hem. 
35Zondaars zullen van de aardbodem 
verdwijnen, 
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. 
Prijs de HEER, mijn ziel.



Verantwoording keuze tekst in het licht van het vakgebied 

Psalm 104 

Deze Psalm schetst in de vorm van een lied een beeld van hoe God niet enkel Schepper is, 
maar ook hoe Hij Zijn schepping onderhoudt en draagt. We lezen van Zijn creativiteit, van 
Zijn zorg, van orde en regelmaat, van speelsheid en rust. 

Exodus 31: 1-11 

We zien de Heer twee mannen, twee kunstenaars, twee ambachtslieden aanstellen om 
alles in de tabernakel - de plek waar God bij Zijn mensen zal zijn - te maken en de teams 
aan te sturen die dit zullen doen. De Heer begiftigt deze twee mannen met zeer boeiende 
eigenschappen. 

Openbaring 21 

We krijgen hier het beeld van waar God in Zijn grote heilsplan naartoe werkt - de ultieme 
plek waar God bij Zijn mensen zal zijn. Het is het beeld van een stad, met pracht en praal, 
met schoonheid en culturele uitingen, met recht en gerechtigheid. 

Werkvormen en vragen voor de kringleider 

Exodus 31:1-11  

Observeren/lezen: 

• Wie zijn de personages? Wie spreekt tegen wie; hoe loopt de communicatie? 
• Wat wordt er herhaald?  
• Welke ambachten, welke soorten kunstenaars vind je in deze tekst terug? 

Interpreteren/begrijpen: 

• Hoe zou je dit gedeelte in 1 zin samenvatten? 
• Hoe denk je dat Besaleël en Oholiab zich voelden toen ze hoorden wat Mozes hen 

namens God zei? Argumenteer - indien mogelijk - vanuit de tekst? 
• Worden hier kunstenaars (moderne zin van het woord), ambachtslieden, 

atelierleiders of ingenieurs beschreven? Argumenteer uit de tekst. 
• Zegt deze tekst iets over creativiteit? Argumenteer - indien mogelijk - vanuit de 

tekst. 
• Waarom krijgen deze mannen net deze gaven? Waarom worden zij begiftigd (eerste 

keer in de Bijbel) met de Geest van God? 

Applicatie/toepassen: 

• Heb je iets (nieuws) geleerd over God, over hoe God is? 
• Enkele hoofdstukken hiervoor geeft het volk (hoofdstuk 25) allemaal geschenken 

(goud, edelstenen, stoffen) die deze mannen dan kunnen gebruiken om Gods 
woonplaats onder de mensen maken. Hoe kan jij wat je kring, je kerk, … heeft aan 
resources inzetten met de talenten die je gekregen hebt voor Gods rijk? 

• Deze tekst spreekt van medewerkers en van teams. Dit staat haaks op het idee van 
de kunstenaar als ‘solo-genie’. Moet je hier iets mee, kan je hier iets uit leren? 
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• Direct na dit gedeelte komt een bepaling rond de sabbatsrust. Hoe hoog hun roeping 
ook was als kunstenaar, als ontwerper, als vakman, ook zij moesten de heiligheid 
van God respecteren en geregeld hun werk neerleggen. Ga met elkaar in gesprek 
rond rust, balans werk en ontspanning, het opzoeken van broeders en zusters in 
kerkelijke context (al dan niet specifiek als student in een kunstrichting met veel 
atelierwerk). 

• Schrijf een interior monologue over wat er door Besaleël heengaat wanneer hij dit 
hoort. 

• Sta vanuit deze tekst eens stil bij de woorden Geest, geestelijk, spiritueel, 
inspiratie begeesterd, … en hoe deze zich verhouden tot jou als kunstenaar. 

Openbaring 21 

Observeren/lezen: 

• Wat valt je op? 
• Wat wordt er herhaald in dit gedeelte? 
• Welke beelden (beeldspraak) worden gebruikt in dit gedeelte? 
• Er zitten veel ‘absolute woorden’ (geen, allen, alles, nooit, …) in deze tekst, 

traceer ze? 
• Zie je linken met tekstgedeeltes uit het Oude Testament? 

Interpreteren/begrijpen: 

• Als je deze tekst zou moeten omschrijven met één woord, welk woord zou het dan 
zijn (bijvoorbeeld hoopgevend, inspirerend, indrukwekkend, beangstigend, …). 
Argumenteer met de tekst. 

• Wat gebeurt er in deze tekst? Kan je dat samenvatten in 1 of 2 zinnen? 
• Waarom spreekt deze tekst over volken (mv.) niet over volk (enk.)? 
• Zie je een link/linken tussen de tekst uit Exodus en deze uit Openbaring? 

Beargumenteer met de teksten. 

Applicatie/toepassen: 

• Er staat ‘Alles maak Ik nieuw’ en niet ‘Ik maak allemaal nieuwe dingen’. Het beeld 
is dus niet van een verwoesting/vervanging van wat God gemaakt heeft, maar van 
een zuivering, van een vernieuwing. Wat zegt dit over hoe God naar Zijn schepping 
kijkt en hoe Hij denkt over materie?  

• Hoe kan jouw kunst bijdragen aan het verzoenend, het zuiverend werk dat God 
begonnen is in Christus en dat Hij ooit zal voleinden zoals hier beschreven? Hoe kan 
jouw creativiteit ingezet worden voor een wereld zonder dood, rouw, 
jammerklacht, pijn (vers 4)? Voor een maatschappij waar geen chaos en dreiging 
meer is (cfr. geen zee)? 

• Het beeld dat geschetst wordt is van een stad vol pracht en praal, vol 
architecturale, stedenbouwkundige hoogstandjes. We beginnen in een tuin (Genesis 
1 en 2), maar het beeld van voleinding dat God hier laat neertekenen is dat van een 
stad, typisch de plek van menselijke bedrijvigheid, gemeenschap en kunstuitingen. 
Wat doet dit met jou als student in een kunst(ige) richting? 

• Het woord ‘volken’ (in plaats van het misschien verwachte ‘volk’) lijkt te spreken 
van diversiteit, van culturele rijkdom. Daarenboven wordt het beeld opgeroepen 
van een staatsbezoek (koningen en volken die hun eerbewijzen binnenbrengen voor 
Gods troon). Droom eens, beeld je eens in: Een wereld waar God bij zijn mensen 
woont, gezuiverd van zonde en van de gevolgen van zonde. Wat van jouw cultuur, 
van jouw ‘volksidentiteit’ zou je graag binnendragen en waarom? Wat doet het met 
je dat jouw kunst, jouw creativiteit - gezuiverd van zonde - misschien wel een 
plaats zal krijgen in Gods grote toekomst? 
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• Schrijf, dicht, schilder, ontwerp, …: ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen’. 
Verdriet en leed niet genegeerd, niet geminimaliseerd, maar erkend en geheeld in 
een uiterst kwetsbaar gebaar (iemand aan je ogen laten komen!). Laat je 
creativiteit de vrije loop. 

• Waar kan je als kunstenaar meer mee? Dit beeld van een stad? Of alle 
landbouwbeelden die in de Bijbel worden gebruikt voor het Koninkrijk van God? 
Waarom? 

Verduidelijking moeilijke woorden/gedeeltes 

Exodus 

• Voor dit gedeelte wordt er beschreven hoe het volk gevraagd wordt om geschenken 
te geven aan God, vrijwillig van wat ze kunnen bijdragen. Hier lezen we hoe goud, 
edelstenen en stoffen worden gegeven. Vanaf hoofdstuk 25 tot aan ons gedeelte 
krijgen we een heel gedetailleerde beschrijving van hoe alles in de tabernakel er uit 
moet zien. Na ons gedeelte lezen we één van de instellingen van de sabbatsrust. 

• Goddelijke geest (vers 3)  
Onze vertaling kiest voor goddelijke geest, maar andere spreken duidelijk over de 
Geest van God of Gods Geest. Dit is de eerste vermelding in de Bijbel van mensen 
die toegerust worden met Gods Geest. 

• Allen die hun vak verstaan (vers 6) 
In onze vertaling is het niet heel duidelijk, maar de implicatie is uit andere talen en 
vertalingen wel duidelijk dat Besaleël en Oholiab niet enkel de gaven en talenten 
hebben en ontvangen om te ontwerpen en uit te voeren, maar ook om teamleiders 
te zijn van groepen kunstenaars, ambachtslieden, vaklui die alle ontwerpen kunnen 
uitvoeren. 

• Even lang als breed (vers 16)  
Verwijzend naar het Heilige der Heiligen in de tempel. 

Openbaring 

• Zee (vers 1)  
In de context van het Oude Nabije Oosten en de tijd waarin het boek Openbaring 
geschreven is, is de zee teken van chaos, van wanorde. Daarenboven komt het 
beest uit 13:1 ook uit de zee. Het feit dat er geen zee meer zal zijn, gaat dus over 
een einde aan wanorde, dreiging, verdrukking, angst, … 

• Woonplaats onder de mensen (vers 3)  
Hier wordt het beeld opgeroepen van een tent, dus eigenlijk van de 
ontmoetingstent, de tabernakel (cfr. onze tekst uit Exodus). God zal bij hen 
‘tabernakelen’.  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Van kringbundel naar kringvoorbereiding 

1) Tips voor de kringleider 

• Voor sommige creatieve toepassingen heb je tijd, ruimte, materiaal, … 
nodig. Hou hier rekening mee. Als er dingen worden ‘gemaakt’ naar 
aanleiding van deze kring, kom er dan zeker een volgende keer op terug. 

• Het kan handig zijn deze kring op te splitsen in twee kringmomenten en dat 
je eerst Exodus doet en dan tijdens het tweede kringmoment Openbaring. 

2) Psalm 104: Enkele opties 

• Zingen of zelf op muziek zetten 
• Gebruiken als basis van gebed na een kring 
• Gebruiken in een stilte moment 
• Elke dag na de kring tot de volgende kring lezen om stil te staan bij 

God als creatieve Schepper, als Degene die Zijn schepping onderhoudt 
en voltooit 

• Sta stil - naar aanleiding van deze Psalm - bij wat de relatie is tussen 
Kunstenaar en kunstvoorwerp, bij wat de rol is van betrokkenheid/
engagement bij bepaalde thema’s (bijv. klimaat, rechtvaardigheid, …) 

3) Extra bronnen en inspiratie: 

• Makoto Fujimara: Groot erkend Japans-Amerikaans kunstenaar: schilder, 
schrijver, pleiter voor de kunst. 

o Finding God through art 
o The Four Gospels 
o Art and Beauty is all about abundance 

• Christians in the Visual Arts (CIVA) 
• Boek : ‘Imagine : A Vision for Christians and the Arts’ - Steve Turner. 
• Film: Il Vangelo Secondo Matteo, door Pasolini. (organiseer een filmavond en 

vraag Leonie voor meer kadering) 
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https://civa.org/


Deel III: IFES 

Vanuit IFES hebben we 4 vakspecifieke Bijbelstudies uit 4 verschillende landen. Dit zijn 
thematische Bijbelstudies met een iets andere opbouw dan de andere studies in deze 
bundel. Zo wordt er vanuit de microbiologie door dierenarts  
 
Met veel dank aan: Gustavo Sobarzo, dr. Francisco Astorga, Sarah Nigri, Olber Martínez en 
Eline Driesen 

Wetenschap, nieuwsgierigheid en lofprijzen 

Logos en kosmos 

De machtsstrijd 

Een dialoog tussen geloof, wetenschap en ideologie 
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7 // Wetenschap, nieuwsgierigheid en lofprijzen  

Gustavo Sobarzo – dierenarts, professor microbiologie, Algemeen Secretaris van GBUCh 
(Chili), lid van IFES Logos and Cosmos Initiative 

Bijbelgedeelte 

Psalm 104 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1041Prijs de HEER, mijn ziel. 

HEER, mijn God, hoe groot bent U. 
Met glans en glorie bent U bekleed, 
2in een mantel van licht gehuld. 
U spant de hemel uit als een tentdoek 
3en bouwt op de wateren uw hoge zalen, 
U maakt van de wolken uw wagen 
en beweegt u op de vleugels van de wind, 
4U maakt van de winden uw boden, 
van vlammend vuur uw dienaren. 
5U hebt de aarde op pijlers vastgezet, 
tot in eeuwigheid wankelt zij niet. 
6De oerzee bedekte haar als een kleed, 
tot boven de bergen stonden de wateren. 
7Toen U dreigde, vluchtten zij weg, 
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen: 
8naar hoog in de bergen, naar diep in de 
dalen, 
naar de plaatsen die U had bepaald. 
9U s te lde een g rens d ie z i j n ie t 
overschrijden, 
nooit weer zullen zij de aarde bedekken. 
10U leidt het water van de bronnen door 
beken, 
tussen de bergen beweegt het zich voort. 
11Het drenkt alles wat leeft in het veld, 
wilde ezels lessen er hun dorst. 
12Daarboven wonen de vogels van de 
hemel, 
uit het dichte groen klinkt hun gezang. 
13U bevloeit de bergen vanuit uw hoge 
zalen, 
door uw daden raakt de aarde verzadigd. 
14Gras laat U groeien voor het vee 
en gewassen die de mens moet verbouwen. 
Zo zal hij brood winnen uit de aarde 
15en wijn die het mensenhart verheugt, 
geurige olie die het gelaat doet stralen, 
ja brood dat het mensenhart versterkt. 
16De bomen van de HEER zuigen zich vol, 
de ceders van de Libanon, door Hemzelf 
geplant. 
17De vogels bouwen daar hun nesten, 
in de cipressen huizen ooievaars. 
18De hoge bergen zijn voor de steenbokken, 
in de kloven schuilen de klipdassen. 

19U hebt de maan gemaakt voor de tijden, 
de zon weet wanneer zij moet ondergaan. 
20Als U het duister spreidt, valt de nacht, 
en alles wat leeft in het woud gaat zich 
roeren. 
21De jonge leeuwen gaan uit op roof, 
brullend vragen zij God om voedsel. 
22Bij zonsopgang trekken zij zich terug 
en leggen zich neer in hun legers. 
23De mensen gaan aan het werk 
en arbeiden door tot de avond. 
24Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. 
Alles hebt U met wijsheid gemaakt, 
vol van uw schepselen is de aarde. 
25Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. 
Daar wemelt het, zonder tal, 
van dieren, klein en groot. 
26Daar bewegen de schepen zich voort, 
daar gaat Leviatan, door U gemaakt om 
mee te spelen. 
27En allen zien ernaar uit 
dat U voedsel geeft, op de juiste tijd. 
28Geeft U het, dan doen zij zich tegoed, 
opent zich uw hand, dan worden zij 
verzadigd. 
29Verberg uw gelaat en zij bezwijken van 
angst, 
ontneem hun de adem en het is met hen 
gedaan, 
dan keren zij terug tot het stof dat zij 
waren. 
30Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft U de aarde een nieuw gelaat. 
31De luister van de  HEER  moge eeuwig 
duren, 
laat de HEER zich verheugen in zijn werken. 
32Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft, 
Hij raakt de bergen aan en zij stoten rook 
uit. 
33Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, 
een lied voor mijn God zolang ik besta. 
34Moge mijn lofzang de HEER behagen, 
zoals ik mijn vreugde vind in Hem. 
35Zondaars zullen van de aardbodem 
verdwijnen, 
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. 
Prijs de HEER, mijn ziel.
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Opmerking  

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

Inleiding  

Door de coronapandemie is de afstand tussen mensen en wetenschap kleiner geworden. 
Voor de meerderheid was het hun eerste ontmoeting met concepten die daarvoor abstract 
of onbekend waren, zoals ‘virus’, ‘polymerase chain reaction-test (PCR)’, 
‘groepsimmuniteit’, etc. 

Natuurlijk hadden we deze ontmoeting in betere omstandigheden gewenst, maar 
desalniettemin was de impact van deze ramp op de wetenschap enorm.  

Volgens een recente studie zijn er vanaf het begin van de pandemie in februari 2020 tot 
oktober van datzelfde jaar meer dan 87.000 wetenschappelijke artikels gepubliceerd over 
het virus, een ongezien cijfer in de geschiedenis van artikels over dat onderwerp. 
Duizenden onderzoekers over heel de wereld werkten aan één doel, namelijk antwoorden 
vinden op de vragen die een directe invloed hadden op het dagelijkse leven van mensen: 
waar komt het virus vandaan? Welke behandelingen en preventies kunnen we toepassen? 
Wat zijn de gevolgen voor zij die last hebben van de ziekte? Kunnen we dit overleven?  

Hoewel deze vragen en onderzoeken een reactie zijn op een specifieke noodsituatie, 
bewijst de geschiedenis van de mensheid in zijn geheel dat mensen de neiging hebben om 
vragen te stellen als ze zich in moeilijke omstandigheden bevinden. En we stellen die 
vragen omdat we op zoek zijn naar antwoorden. In zekere zin is wetenschap een manier 
om vragen te stellen aan God en de Bijbel bevat talrijke voorbeelden van profeten, 
psalmisten en apostelen die met God interageren door het observeren van de natuurlijke 
wereld. De middelen zijn misschien anders dan vroeger, maar we kunnen wel zeggen dat 
zekere voorlopers van de wetenschap (nieuwsgierigheid, kritische observatie, formuleren 
van potentiële verklaringen) doorheen heel de Bijbel te vinden zijn. Een voorbeeld hiervan 
is psalm 104.  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Naar de kringavond 

Ik nodig je uit om psalm 104 volledig te lezen samen met volgende vragen: 

• Hoewel het niet om een wetenschappelijke tekst gaat, maar eerder een poëtische 
tekst, op welke manier zou je kunnen zeggen dat de psalmist “aan wetenschap 
doet” in deze passage? 

• Welk verband maakt de psalmist tussen de natuur, het feit dat God alles heeft 
gemaakt en onderhoudt, en het welzijn van zijn schepping?  

• Wat zegt deze passage over de identiteit en het karakter van God, de relatie tussen 
God en de niet-menselijke schepping en de plaats van de mens hierin?  

• Wat zijn de mogelijke implicaties om aan wetenschap te doen met deze psalm in 
het achterhoofd? Als we het standpunt innemen van de psalmist over God en zijn 
schepping, zou dat een impact hebben op ons wetenschappelijk werk?  

Om dieper over na te denken 

• Op welke manier zorgt wetenschap ervoor dat we in een vicieuze cirkel komen van 
openbaring, nieuwsgierigheid, begrip en eerbied? 

• De psalm begint en eindigt met lofprijzing. Op welke manier zou wetenschappelijk 
werk kunnen beginnen vanuit aanbidding en vervolgens er weer naartoe leiden? 

• Als je één of twee verzen aan de psalm zou moeten toevoegen met iets wat je hebt 
gezien of ervaren tijdens de pandemie, hoe zouden die verzen klinken? 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8 // Logos & Kosmos 

Francisco Astorga – Doctor in de fysica, docent en medewerker van COMPA (IFES Mexico) 

Bijbelgedeeltes  

Spreuken 1:1-7 

11Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. 2Ze bieden 

wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht 3en bevatten wijze lessen 
over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid.  4Ze vormen het ongeoefende verstand en 
geven de jeugd kennis en bezonnenheid.  5Laat wie wijs is goed naar deze spreuken 
luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid 
verwerven  6deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en 
scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. 7Het begin van alle kennis is ontzag voor 
de HEER; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. 

Psalm 19:1-4 

191Voor de koorleider. Een psalm van David. 

2De hemel verhaalt van Gods majesteit,  
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,  
3de dag zegt het voort aan de dag die komt, 
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.  
4Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, 
het is een spraak zonder klank. 

Genesis 1 en 2 

11In het begin schiep God de hemel en de aarde.  2De aarde was woest en doods, 

duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.   
3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en Hij 
scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij 
nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.  
6God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar 
scheidt.’ 7God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water 
erboven. Zo gebeurde het. 8Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd 
morgen. De tweede dag.  
9God zei: ‘Laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog land 
verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde 
water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was. 
11God zei: ‘Laat overal op aarde jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en alle 
soorten bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12De aarde bracht 
jong groen voort: alle soorten zaadvormende planten en alle soorten bomen die vruchten 
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droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13Het werd avond en het werd 
morgen. De derde dag.  
14God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de 
nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten aangeven en de dagen en de jaren, 15en 
als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde 
het. 16God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het 
kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17Hij plaatste ze aan het 
hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18om te heersen over de dag en de nacht en 
om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. 19Het werd avond 
en het werd morgen. De vierde dag. 
20God zei: ‘Laat het water wemelen van levende wezens, en laten er boven de aarde, langs 
het hemelgewelf, vogels vliegen.’ 21En God schiep de grote zeemonsters en alle soorten 
levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en alle soorten vogels, alles wat 
vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22God zegende ze met de woorden: ‘Wees 
vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk 
worden, overal op aarde.’ 23Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.  
24God zei: ‘Laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen: alle soorten vee, 
kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 25God maakte alle soorten in het 
wild levende dieren, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem 
rondkruipen. En God zag dat het goed was. 
26God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten 
heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele 
aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 
evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. 28Hij 
zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng 
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over 
alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle 
zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30Aan 
de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die 
op de aarde rondkruipen, geef Ik alle groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde 
het. 31God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd 
morgen. De zesde dag. 

21Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2Op de zevende dag had 

God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan 
had. 3God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn 
scheppingswerk.  
4Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen. 
In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte, 5groeide er op de aarde nog geen 
enkele struik en was er geen enkel gewas opgeschoten, want de HEER God had het nog niet 
laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;  6wel was 
er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7Toen maakte 
de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de 
neus. Zo werd de mens een levend wezen. 
8De HEER God legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste Hij de mens die 
Hij had gemaakt. 9Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk 
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uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de 
boom van de kennis van goed en kwaad.  
10Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier 
grote stromen. 11Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar 
goud gevonden wordt. 12(Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars 
en onyx.) 13De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14De derde 
rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat. 
15De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te 
waken. 16Hij legde hem het volgende verbod op: ‘Van alle bomen in de tuin mag je 
eten, 17maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, 
zul je onherroepelijk sterven.’ 
18De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem 
maken die bij hem past.’ 19Toen vormde Hij uit aarde alle in het wild levende dieren en 
alle vogels, en Hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: 
zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20De mens gaf namen aan al het 
vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem 
paste. 21Toen liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep 
nam Hij een van zijn ribben weg, en Hij sloot het lichaam weer op die plaats. 22Uit de rib 
die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde de HEER God een vrouw en Hij bracht haar 
bij de mens. 23Toen riep de mens uit:  
‘Dit is ze!  
Mijn eigen gebeente, 
mijn eigen vlees en bloed.  
Vrouw wordt zij genoemd,  
genomen uit een man.’  
24Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn 
vrouw, en zij zullen één lichaam zijn. 
25Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 
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Opmerking  

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

Inleiding  

Wetenschap draait om het formuleren van fundamentele vragen binnen ons vakgebied, het 
onderzoeken en het voorstellen van antwoorden, het testen van de voorstellen in het labo 
en het beschrijven van de relevante ontwikkelingen door middel van een theoretisch 
model dat, in de ideale situatie, patronen kan voorspellen die nog niet waren 
geobserveerd.  

In die zin is de wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid nooit volledig, maar 
continu in beweging. De grenzen van onderzoek worden voortdurend hertekend en er 
rijzen altijd nieuwe vragen. Laten we bijvoorbeeld kijken naar de kosmologie, die poogt 
om het universum en haar evolutie op grote schaal te beschrijven. De recente stormloop 
van nauwkeurige kosmologische observaties heeft ervoor gezorgd dat dit vakgebied 
hetzelfde niveau van volwassenheid heeft bereikt als andere wetenschappelijke domeinen 
die al langer bestaan. Dat betekent echter niet dat de kosmologie de open vragen heeft 
weggeveegd, zoals: van welke stof is het heelal gemaakt? Hoe zag het primair universum 
eruit? Wat is de structuur van materie op grote schaal? Hoe is ze ontstaan? Hoe zit het 
uitdeinen van het universum in elkaar? Wat kunnen we van kosmische achtergrondstraling 
leren? En vele andere vragen die laten zien dat dit actief onderzoeksdomein op eenzelfde 
denkproces is gebaseerd als dat van elke wetenschap. 

Het is belangrijk om in dit kader de nadruk te leggen op aspecten die de logos en de 
kosmos verbinden. Binnen dit principe zullen we drie van die aspecten ontdekken: een 
attitude, een beeld van de kosmos en een verantwoordelijkheid. 

Een attitude: Spreuken 1:1-7. Het principe van de wijsheid. 

1. We kunnen de tekst zien als inleiding op het boek van de spreuken/gezegden van 
Salomo. Wat is volgens de auteur het doel van deze verzameling? Kijk naar de 
centrale rol van vers 7, dat het beginpunt vormt van onze benadering van wijsheid, 
van leren. Hoe zou jij het eerste deel van vers 7 herformuleren? Je mag 
verschillende vertalingen gebruiken. De versie “Dios Habla Hoy” formuleert het als 
“de wijsheid begint bij het prijzen van God”, en in hetzelfde elan zegt Eugene 
Peterson in The Message “Begin bij God…”. In zijn boek Discipleship of the mind, 
beweert James Sire dat het christelijk denken begint met een gedragsverandering 
waarbij we erkennen dat God God is en dat wij dat niet zijn. Hij beschrijft 
Spreuken 1:7 als een staat van gewaarwording, aanbidding en verwondering 
tegenover God. 

2. Hoe verandert deze tekst ons perspectief op het academisch kader waarbij het 
egocentrisme vaak voorop staat? 
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Een beeld van de kosmos: Psalm 19:1-4. De hemelen verkondigen de glorie van 
God.  

1. Welk gevoel krijg je bij de eerste vier verzen van psalm 19? Wat zeggen ze?  

2. Als je naar de hemel kijkt op een mooie sterrennacht, wordt je sprakeloos. De 
kosmos spreekt tegen ons en we kunnen zijn stem horen zonder woorden. Dat is de 
logos in de kosmos. 

De kosmos heeft een doel en wij moeten het begrijpen en erkennen dankzij het 
“werk van Zijn handen”. De kosmos, nog meer dan de natuur, is de schepping die 
hij in Zijn handen houdt. De mogelijkheid om de kosmos te begrijpen ligt aan het 
hart van wetenschappelijk onderzoek. Meer specifiek wordt er gezegd dat Einstein 
het volgende beweerde: “the eternal mystery of the world is its 
comprehensibility”. 

Welk standpunt kun je uit deze verzen halen voor jouw wetenschappelijk 
onderzoek? 

Een verantwoordelijkheid: Genesis 2:15. Om te bewerken en om te waken 

Lees Genesis 1-2 

1. “God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en 
erover te waken.”(Genesis 2:15). Het is interessant om in dit vers uit Genesis, in de 
eerste hoofdstukken, te zien dat er een specifiek doel is in het begin van de 
mensheid in de tuin van Eden. Het klopt dat God de tuin heeft aangelegd, maar het 
is ook Hij die de mens in de tuin heeft geplaatst om die te bewerken en erover te 
waken.  
Hoe heeft dit vers een invloed op jouw werk als onderzoeker? Welke betekenis 
geeft het eraan? 

Om dieper over na te denken 

Welke conclusies kan je trekken uit de relatie tussen de logos en de kosmos volgens de drie 
teksten uit deze studie? 

Wat is de impact van de relatie tussen de logos en de kosmos op jou werk en ontwikkeling 
als onderzoeker?  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9 // De machtsstrijd 

Sarah Nigri – Historicus gespecialiseerd in politieke geschiedenis en participatieve 
democratie, Algemeen Secretaris van ABUB (IFES Brazilië), lid van IFES Logos and Cosmos 
Initiative 

Bijbelgedeelte: Marcus 10:35-45 

1035Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden: 

‘Meester, we willen dat U voor ons doet wat we U vragen.’  36Hij vroeg hun: ‘Wat willen 
jullie dan dat Ik voor je doe?’ 37Ze zeiden: ‘Wanneer U heerst in uw glorie, laat een van ons 
dan rechts van U zitten en de ander links.’ 38Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet 
wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet drinken of de doop ondergaan 
die Ik moet ondergaan?’ 39‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: 
‘Jullie zullen de beker drinken die Ik zal drinken en de doop ondergaan die Ik zal 
ondergaan,  40maar wie er rechts of links van Mij zal zitten, kan Ik niet bepalen, die 
plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’  
41Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het Jakobus en Johannes 
kwalijk. 42Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt 
worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43Zo mag het bij 
jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen 
zijn, 44en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn,  45want ook de 
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te 
geven als losgeld voor velen.’ 
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Opmerking  

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

Inleiding  

Humane en sociale wetenschappen zijn kennisdomeinen waarvan het studieobject de mens 
en de samenleving is, in zijn complexiteit en relaties. De analyse van sociale, politieke, 
economische en technologische veranderingen van de mensheid zijn fundamenteel en ze 
zorgen voor meer begrip over het verleden, het heden en ze hebben een impact op de 
toekomst. 

In het academische veld botsen hypotheses en projecten met elkaar. Als christelijke 
onderzoekers streeft ons werk het evangelie na, ons geloof moedigt ons aan en motiveert 
ons. Daarom moet onze inzet voor het Koninkrijk van God de wetenschap die wij 
produceren kneden, net zoals onze standpunten die we innemen in de universiteit, in de 
kerk en in de samenleving.  

De kracht van kennis inzetten voor het Koninkrijk 

Ik ben begonnen met bruggen bouwen tussen het geloof en de academische kennis sinds ik 
mijn diploma heb behaald. Mijn inspanningen waren een reactie op de vragen en 
provocaties van mijn vrienden en professoren over enkele zaken waarin de Kerk zich heeft 
onderscheiden zoals kruistochten, de Inquisitie, de verovering van “de Nieuwe Wereld”, 
etc. Hoe ga je met deze dingen om? 

Het was onmogelijk om het geweld, de exploitatie en de enorme hoeveelheid misdrijven 
die in naam van God zijn gebeurd in de loop van de geschiedenis, te ontkennen. En helaas 
is dat nog steeds het geval vandaag. Toen ik de Kerk en het Koninkrijk verdedigde 
tegenover mijn vrienden, docenten of de samenleving algemeen, heb ik de ravages en 
fouten van christenen zeker niet gerechtvaardigd, geminimaliseerd of ontkend. 

Om bruggen te kunnen bouwen en Christus als Heer over de geschiedenis te plaatsen, moet 
je de problemen, misdrijven, en in theologische taal, zonden, van het instituut van de 
Kerk over alle eeuwen heen erkennen en aan de kaak stellen. Het is ook noodzakelijk om 
ervoor te zorgen dat de geschiedenis niet vergeten wordt en dat je een kritisch begrip 
promoot in de hoop dat deze fouten vermeden kunnen worden in de toekomst. 

Desondanks heb ik geleerd dat er altijd momenten zijn uit de geschiedenis waarbij de 
politieke machten samenwerkt met dominante religies en dat die alliantie nefaste 
gevolgen heeft voor de samenleving. Aangezien de christenen de neiging hadden om 
bedenkelijke allianties te maken, zal de Kerk daar altijd mee geconfronteerd worden en 
verantwoordelijk voor gehouden worden. Het sterkste antwoord daarop is om meer kennis 
van de Bijbel, de realiteit en van onszelf te zoeken, vanuit een persoonlijk en collectief 
standpunt. 

Met wetenschap en de waardering van personages, bewegingen en initiatieven die veel 
waarde hechten aan het leven, rechtvaardigheid en het gemeenschappelijke goed, vechten 
we tegen het slechte en eren we onze God. Kennis eist soms een profetisch karakter: ze 
keurt fouten af en verkondigt hoop. Als Christus in het centrum van humane en sociale 
wetenschappen staat, worden ze belangrijke bondgenoten om het leven te verkondigen en 
de wereld te veranderen.  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Naar de kringavond 

Lees Marcus 10:35-45 

1.  Het verzoek van Jakobus en Johannes weerspiegelt hoe wreed het hart van mensen 
is. We hebben de neiging om “geloof” (in het evangelie of in de wetenschap) met 
persoonlijke en politieke machtsdoeleinden te associëren. Hoe manifesteren 
ambities voor macht en erkenning in jouw (religieuze en academische) kring? 

2. De andere discipelen waren boos op Jakobus en Johannes omdat zij enkel de vraag 
kenden, niet vanwege hun ambitie, maar omdat zij dezelfde dorst naar macht 
hadden en overrompeld waren. Welke invloed heeft deze verleiding in jouw leven? 
Schrijf een gebed om de verlangens van je hart aan God over te geven. 

3. Jezus kende ook de logica van de macht met de relaties tussen “heersers en 
geregeerden”, “koningen en onderdanen”, “meester en slaaf”. Hoe kan je dit 
beschrijven (Marcus 10:42-45)? Wat is het contrast tussen deze logica en die van het 
Koninkrijk? 

4. In Marcus 10:35-45 kan je zien dat de discipelen niet begrepen hoe hoog de prijs 
was van het volgen van Christus. Ze zouden voor macht en invloed moeten betalen 
met bloed, zweet en tranen. Wat zouden de gevolgen zijn voor ons vandaag? 

5. Toen Jezus het antwoord van de broers aanhoorde, zei hij: “U weet niet wat u 
vraagt”. Dat ze een discipel waren, hield niet in dat ze alles wisten of dat ze de 
christelijke gedachtegang meteen hadden. Waar heb jij nood aan om een reëel 
christelijke attitude en echte kennis te verkrijgen? (voor extra reflectie: Romeinen 
12:1-3; 2 Korinthe 4:5-7 en 5:17-21; Psalm 1:1-2 en Micha 6:8). 

Om dieper over na te denken 

Volgens de woorden van Jezus uit deze passage, waar bevindt zich de echte macht? Bij de 
groten of de kleinen? Bij degenen die onderdrukken of die dienen?  

“Hoe machtiger de macht, hoe meer hij in stilte zal handelen. Wanneer het zich moet 
tonen, is hij al verzwakt. […] Een kleine tegenmacht kan een merkbare schade toebrengen 
aan de hoogste macht. Daarom is een kleine tegenstander van grote betekenis, of met 
andere woorden, een grote macht. […]. (Byung-Chul Han - ¿Qué es el poder? [Wat is 
macht?] 
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10 // Een dialoog tussen geloof, wetenschap en ideologie 

Olber Martínez – Psycholoog, student Sociale Wetenschappen, Algemeen Secretaris van 
MUC (IFES El Salvador), lid van IFES Logos and Cosmos Initiative 

Bijbelgedeelte: Kolossenzen 2:4-10 

24Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor 

brengt. 5Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie 
met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in 
Christus is.  
6Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt.  7Blijf in Hem 
geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van 
dankbaarheid.  8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende 
theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de 
wereld en niet op Christus.  9Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk 
aanwezig,  10en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u 
van die volheid vervuld.  
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Opmerking  

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

Inleiding  

De relatie tussen ideologie en wetenschap is een veelbesproken onderwerp in de Sociale 
Wetenschappen. Die wetenschappen leggen de nadruk op het feit dat de twee verbonden 
zijn: wetenschap an sich is niet gebaseerd op pure ideologische gegevens, maar ze creëert 
eigen concepten die starten vanuit de kritiek op ideologische concepten. Dat betekent dat 
de wetenschap een ideologie nodig heeft om zich te kunnen definiëren. Evengoed als een 
relatie tussen de twee, is er ook een verschil tussen ideologie en wetenschap. Voordat iets 
als wetenschap wordt aangezien, moet het studieonderwerp duidelijk gedefinieerd 
worden, alsook de algemene theorie en de objectieve onderzoeksmethodes. Ideologieën 
volgen dit proces niet. 

Ideologie kan gezien worden als een vertekend begrip van de realiteit vanuit het 
fundament van een systeem vol starre overtuigingen (mythes, ideeën, concepten) dat 
weigert om zaken in vraag te stellen en wetenschappelijke feiten aan te nemen, en dat 
polarisatie zal aanmoedigen om aanhangers aan te trekken. Die laatste punten spelen een 
cruciale rol in het veranderen van de geschiedenis, zelfs als ze de Geschiedenis niet 
volledig kennen. Ideologie steunt meer op actie dan op kennis, en spitst zich toe op 
activisme die iets zal oplossen op korte termijn en niet op de actie waarbij kennis nodig is 
om een transformatie te bewerkstelligen. Op dat punt is het essentieel om de theoretische 
beweringen van de ideologie de identificeren, die zowel overtuigende argumenten als 
simplistische benaderingen bevat om erg complexe problemen op te lossen. Deze leggen 
vooral de focus op datgene wat belangrijk is in hun geloofsovertuigingen. Daarom is het 
noodzakelijk om in je achterhoofd te houden dat niet alle ideeën die wetenschappelijk 
lijken dat ook echt zijn, en dat niet alle ideeën die christelijk lijken of die het geloof 
verdedigen, Jezus als basis nemen. 

Context 

Kolosse was een stad die zijn glans heeft verloren tijdens het Romeinse Rijk. De 
geografische ligging zorgde voor een immense groei in bevolking en rijkdommen, maar de 
stad werd vervangen door opkomende steden zoals Hierapolis en Laodicea. Over het 
algemeen ondergingen samenlevingen zoals die van Kolosse een nostalgie naar een glorieus 
verleden die hen is ontnomen en dat vormt de ideale plek voor valse profeten en hun 
ideeën die overtuigende argumenten verkondigen (Joods legalisme, engelencultus, 
gnosticisme), maar die niet slechts lege woorden spreken, maar ook de realiteit 
vervormen, die problemen voorstellen die niet bestaan en die verkeerde antwoorden 
voorstellen. 

De Latijns-Amerikaanse context, zoals in Kolosse, is heel geschikt voor afvalligen en 
ideologieën die honderdduizenden aanhangers aantrekken, die opbloeien door de 
ideologische fantasie van het terugkeren naar het glorieuze verleden en het identificeren 
van een gezamenlijke, radicale vijand. Dat draagt bij aan de polarisatie van een 
samenleving waarbij dialoog een synoniem is van zwakte en aanval een synoniem van 
macht. Universiteiten in Latijns-Amerika zijn niet gevrijwaard tegen de fout om meer 
prioriteit aan ideologie dan aan wetenschap te geven, zoals het geval is bij de kerk die 
niet in dialoog treedt met de wereld. De kerk heeft een verdedigingsmechanisme in gang 
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gezet dat gebaseerd is op ideologie in plaats van getuigenis. Zonder het te weten is ze 
soms in een religieus en academisch syncretisme terecht gekomen. 

Om dieper over na te denken 

1. De kerk van Kolosse werd bedreigd door ideologieën en filosofieën die een 
antwoord boden op de noden van de bevolking en gebruikten hiervoor christelijke 
concepten met de focus op het gnosticisme. Wat was de positie van Paulus 
tegenover de dominante ideologieën in Kolosse? 

2. De verdediging van de nobelste zaken zoals: onderzoek van sociale 
rechtvaardigheid, de opeising van rechten door mensen aan de rand van de 
samenleving, de verwerping van het eurocentrisme en het conservatisme dat zich 
kan omzetten in ideologisch activisme. Welke ideologieën hebben het meeste 
invloed in onze universitaire en kerkelijke context? Welke positie moet je 
aannemen tegenover ideologieën als je de Bijbel bestudeert? 

3. Het doel van een ideologie is om “de ander” te identificeren als een vijand die we 
koste wat kost moeten overtuigen. De dogma’s van ons geloof zijn belangrijk, maar 
we moeten dogmatisme zien te vermijden, naastenliefde, voor de ander, is het 
belangrijkste onderdeel van de dialoog (zonder het delen van het goede nieuws weg 
te laten) en het vermijd een hegemonie in onze overtuigingen. Hoe kunnen we 
onderscheiden welke elementen die zogenaamd christelijk zijn, constructies zijn 
van ideologieën? Wat is onze houding ten opzichte van zij die anders denken dan 
wij? Hoe kan de wetenschap waarin jij je specialiseert interageren met jouw geloof 
en met de overheersende ideologieën? 

4. Paulus herinnert ons eraan dat we volmaakt zijn in Christus. Hoe kunnen we Zijn 
volheid ontdekken in het midden van onze culturele context, en niet door valse 
ideologieën? 
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