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GKv Noorderlicht en NGK De Morgenster 

Korte handreiking Bijbelstudie rondom het gemeentethema: achter Jezus aan, ga je meer?  

Vooraf: Lees persoonlijk en/of in de Bijbelkring, de hoofdstukken in gedeelten aandachtig door en reflecteer vooral wat  de 

betekenis voor jou persoonlijk betekent. Hou het bij zoals het is en maak het niet mooier of zwak het niet af. Deel het 

zoveel mogelijk met anderen.  

Een paar voorbeelden van hoe het bedoeld wordt: 

o Efeze 1: 4-5. Je kunt heel lang stil staan bij hoe dat nu zit dat God ons voor de grondlegging van de 

wereld heeft uitgekozen. Maar probeer de focus te verleggen naar: wat betekent het voor mij dat God 

mij heeft uitgekozen heeft, dat dat zelfs Zijn wil is, ja dat Hij echt naar mij verlangt als zijn kind? 

o Efeze 2: 8. Genade is een geschenk. Hoe beleef ik dat, hoe blij ben ik met dit geschenk? En hoe uit je je 

dankbaarheid hiervoor? 

• Het is verhelderend en verrijkend om ook eens gebruik te maken van andere werkvormen. Op de site van de PKN 

kom je de nodige suggesties tegen. Onderstaand een aantal voorbeelden. 

 

 

1. September / oktober:  ACHTER JEZUS AAN, GA JE MEE? 

Ik mag mee!! 

• Genade (en dankbaarheid) 

• Gods verlangen 

• Het is een uitnodiging van God 

• Wat is je bestemming? 

Bijbelstudie 

 

• Efeze 1-3 

o In de eerste 3 hoofdstukken van deze brief beschrijft Paulus de diepe waarde en betekenis van het 

christelijk geloof (in de hoofdstukken 4-6 geeft hij meer aan hoe je je als christen vanuit die waarden 

gedraagt). Ontdek na het lezen van de eerste drie hoofdstukken wat de belangrijkste waarde(n) is (zijn). 

Deel deze met anderen.  

• Lukas 15: 11-32. 2 zonen en ene liefdevolle vader  

o Een hele bekende gelijkenis. Toch altijd ook weer erg inspirerend en confronterend. Probeer bij het 

lezen van deze gelijkenis je te verplaatsen in de positie van de vader, jongste zoon, oudste zoon, buren, 

knechten etc. Word je bewust van wat voor soort gevoelens/vragen bij je opkomen. Wat betekenen, 

wat zeggen die over je eigen leven (als kind, als ouder, als kerklid, ….), over je geloofsleven. In een 

bijbelkringsessie kun je de posities ook verdelen en elkaar zo bevragen.  

o Wat altijd blijft intrigeren in deze gelijkenis is wat de waarde van “thuis bij de vader” voor beide zonen 

betekent en hoe zou het met de betekenis van die waarde zijn bij kerkleden. Welke groep is in de kerk 

in de meerderheid: oudste of jongste zonen? Wat betekent dit voor ons als geloofsgemeenschap? Wat 

betekent dit voor onze kijk op onze jongeren, op de samenleving? 

• Psalm 103 

o Een psalm die gaat over Gods weldaden, zegeningen. Welke zegening raakt jou het meest bij deze 

psalm? Deel het met anderen. 
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2. November/december: ACHTER JEZUS AAN, GA JE MEE? 

Wil ik, wil jij mee? 

• Ik ben een vreemdeling 

• Wat laat je achter? 

• Wil je wel weg? 

• Verdwaald… en dan? 

• Wat is je paspoort? (identiteit in Christus) 

Bijbelstudie: 

• 1 Petrus 

• Petrus begint in hoofdstuk met de onvergankelijke schatten van het nieuwe leven. Verder lees je dat het 

nieuwe leven tegelijk een leven in vreemdelingschap betekent. Stefan Paas noemt in zijn boek 

“Vreemdelingen en priesters” dat een leven in ballingschap minstens 4 aspecten bevat: 

o Ballingschap is een tijd van verwarring 

o Ballingschap kenmerkt zich door verlies van macht 

o Ballingschap draagt zorg voor eigen identiteit 

o Ballingschap vraagt om vernieuwde spiritualiteit 

o Neem bij het lezen/bestuderen van deze brief ook de 4 hiervoor genoemde aspecten mee. Deel 

het zoveel mogelijk met anderen.  

• Genesis 12-25: het leven van Abraham 

o Wat kun je van zijn levensverhaal leren over bv. gehoorzaamheid, vertrouwen, twijfelen, eigen 

koers, overgave. Idem. 

• Heel anders en tegelijk ook leerzaam is om het boek Klaagliederen eens aandachtig te lezen. Schrijf de 

teksten eens voluit op die je aanspreken en lees ze aan het eind zo nog eens door. Wie weet ontdek je een 

rode draad voor je eigen leven. Deel het met anderen. 

• Psalm 137: een ballingschap psalm. Lees deze psalm aandachtig en reflecterend door. Wat kun je meezingen 

en wat niet?  

 

3. Januari/februari: ACHTER JEZUS AAN, GA JE MEE? 

Wat hebben wij nodig? 

• Wat kun je onderweg tegenkomen? 

• De Heilige Geest bewerkt de groei 

• Maar er kan twijfel zijn 

• Wij kunnen verdwalen 

• Wij hebben elkaar en zetten onze talenten in 

• De reisgids is de Bijbel 

Bijbelstudie: 

• Galaten 5: 13-26 

o Nog een keer de Galatenbrief. Nu alleen een gedeelte uit hoofdstuk 5 om te ontdekken dat we door de 

Geest kunnen groeien als christenen 

• 1 Kor. 12 -14 

o Het hoofdstuk waarin het duidelijk wordt dat we elkaar nodig hebben om te geloven. Stefan Paas stelt 

in het eerder genoemde boek:  

� God heeft primair een relatie met de kerk en door de kerk heen vestigt hij de relaties met 

individuen. Christen-zijn betekent: van de kerk zijn, die van God is.  

� En: voornaamste kenmerk van de zonde is dan ook de menselijke neiging tot individualisme, 

de neiging om zichzelf helemaal zonder God en zonder de ander te willen redden.  

Lees deze hoofdstukken eens met deze stellingen in het achterhoofd.  

• Matth. 28: 16-20 

o Sommigen van de leerlingen twijfelden nog. Wat betekent dit voor jou? 
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• Handelingen 15-16 

o Er zijn allerlei tegenslagen. Ook wij kennen dat in ons leven. Het kan helpen dat we bij tegenslagen niet 

alleen afvragen waarom het gebeurt, maar vooral: wat wil Gos ons daardoor leren?  

• Psalm 119, 133 

o Psalm 119 is de langste psalm. Een psalm die vol is van rijke betekenis van Gods wet en die ook concreet 

benoemt de zegeningen die de mens ten deel vallen als hij zich aan Gods geboden houdt. Schrijf eens 

een aantal van die zegeningen op en reflecteer eens wat jij de waarde van vindt van Gods wet.  

 

4. Maart/april: ACHTER JEZUS AAN, GA JE MEE? 

Hoe ga ik? 

• Met wie ga ik op reis? 

• Wie is de reisleider? 

• Mag ik mijn eigen route bepalen? 

• Reizen wij op dezelfde manier en met het zelfde tempo? 

Bijbelstudie: 

• Mattheus 5-11 

o De hoofdstukken 5-7 staan bekend als de Bergrede. Jezus leert ons hoe we Hem dienen te volgen. Ook 

in de hoofdstukken daarna komt het volgen van Jezus regelmatig aan de orde. Bij reisleider hoort dat 

we ons van hem afhankelijk weten, hem helemaal vertrouwen en hem gehoorzaam willen zijn. Sta bij 

het lezen elke keer hier even bij stil.  

• Hebreeën 3-4:  

o Hoe wij zorgzaam samen en gericht op het einddoel op weg zijn. Wat raakt je, wat kunnen hiervan 

leren. 

• De reis van Israel van Egypte naar Kanaän, bv. .Exodus 12-20:21, Numeri 10-17, 20-25, 27:12-23 etc. 

• Psalm 23: misschien wel de bekendste psalm. Dat zal niet zonder reden zijn. Wat maakt deze psalm voor jou zo 

bijzonder?  

 

5. Mei / juni: ACHTER JEZUS AAN, GA JE MEE? 

 

Zijn wij enthousiast? 

• Wie neem je mee? En hoe doe je dat dan? En waarom? 

• Leren vrijmoedig te zijn 

• Blijdschap tonen 

• Gods liefde uitstralen 

• Uitnodigend leven 

 

Bijbelstudie: 

• Romeinen 12- 15: 13  

o In dit gedeelte van de Romeinenbrief gaat het vooral om in liefde eensgezind met elkaar te leven. 

Noteer al lezende eens de richting die Paulus ons wijst. Reflecteer daar eens op. Waar kun jij nu het 

meest van leren? 

• Galaten: In deze brief gaat het om waardoor we rechtvaardig zijn voor God en hoe daardoor in echte vrijheid 

te leven.  

• Psalm 8, 145-150. Een paar lofpsalmen die de Heer prijzen voor wie Hij is of wat Hij heeft gedaan. Waar kun 

je met deze psalm meeloven en wat kost moeite? Maak eens je eigen lofpsalm (zie werkvorm). 
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Verschillende werkvormen voor Bijbelstudie (naar keuze): 

1. Samen Bijbelstudie: 

 

Print de Bijbelgedeelten, kopieer ze voor de deelnemers en deel ze uit.  

Lees de Bijbelteksten hardop voor. Geef de deelnemers de gelegenheid over deze gedeelten na te 

denken. Laat hen onderstrepen of noteren wat opvalt. Wissel twee aan twee of in de groep 

(afhankelijk van de beschikbare tijd) uit wat is opgevallen.  

2. Een brief schrijven 

Deel je leven in een brief. André Hazes zong: “Ik heb hier een brief voor mijn moeder die hoog in de 

hemel is.” Met een brief en een vlieger legde hij de verbinding tussen hier en daar. In een tijd van 

korte en snelle berichtjes is een brief tegenwoordig bijzonder. Dat gold in de tijd van de Bijbel, 

zónder snelle postbezorging, ook. Wilde je toen iets communiceren over enige afstand, dan zorgde je 

dat je brief zo goed mogelijk was. De meeste brieven die we kennen waren van Paulus, maar ook 

Jakobus, Petrus, Johannes en Judas kropen in de pen. Wij kennen alleen de eindversies, maar er 

zullen ongetwijfeld kladjes aan vooraf zijn gegaan. Paulus en de anderen schreven hun brief vanuit 

een specifieke context naar een specifieke gemeente. De brieven beginnen vaak met het noemen 

van de afzender en de geadresseerde, en eindigen over het algemeen met (zegen)wensen en 

groeten. Tussen kop en staart vinden we woorden van bemoediging en geloof, iets over de 

persoonlijke situatie van de briefschrijver – waar hij was, wie er bij hem was, en wat hem overkomen 

was – en richtingwijzers voor de geadresseerde. Soms gaat het er stevig aan toe: het zijn niet 

allemaal lieve Hallmark-kaarten. Voorop staat echter dat de briefschrijver het beste met de 

geadresseerde voor heeft en met bevlogenheid zijn boodschap over wil brengen.  

Er is één persoon nodig die zorgt voor de benodigdheden en die de werkvorm begeleidt. 

Benodigdheden: pen, (klad)papier en enveloppen Individueel (20 minuten) 

Laat de deelnemers bedenken wat zij aan de gemeente, kring of groep willen schrijven. Laat hen dat 

in steekwoorden opschrijven en daarvan een kladversie van de brief maken. Tweetallen (15 minuten)  

Laat de deelnemers in tweetallen uitwisselen: - Vertel wat je boodschap of vraag aan (of je wens 

voor) de geadresseerde is. - Lees je kladversie voor. - Vraag of de brief overkomt en wat het bij de 

ander oproept. Individueel (15 minuten) –  

Laat de deelnemers hun kladversie eventueel aanpassen. - Ze schrijven bovenaan van wie de brief 

komt en aan wie ze deze schrijven. - Onderaan schrijven ze hun wens en groeten op. Samen (30 

minuten)  

- Laat ieder haar of zijn brief voorlezen. - Iedereen noteert uit alle brieven één punt dat haar of hem 

aanspreekt. - Na elke brief volgt een kort rondje waarin iedereen een aansprekend punt uit de brief 

noemt. - Deel enveloppen uit waarin, wie dat wil, haar of zijn brief kan stoppen.  

Bezorg de post bij de juiste persoon. 
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3. Werkvorm: maak een psalm 

Werkvorm voor een groep; begeleider nodig. 

Willem Kloos (1859-1938) noemde kunst ‘de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste 

emotie’. Dat gold ook de poëzie, een zelfgekozen vorm waarin je je diepste individuele roerselen kon 

gieten. De uitspraak van Kloos kunnen we niet zomaar plakken op de psalmen die eeuwen eerder 

werden geschreven. Wel weten we dat psalmschrijvers veel emotie legden in hun poëzie. Het 

Bijbelboek Psalmen kent een grote variëteit aan liederen en genres: gebeden, klaagliederen, 

hymnen, overwinningsliederen, lof- en dankpsalmen. Lees de aanhef van de verschillende psalmen 

maar. Op de top van de berg tot in het diepste dal: je leest het allemaal in de psalmen.  

Benodigdheden: pen, kladpapiertje voor eerste gedachten, papier voor de psalm, kopie van de 

werkvorm. Individueel (45 minuten) 

 - Ga bij uzelf na welke emotie of gedachte u bezighoudt. - Hoe verhoudt dit zich tot uw geloof, tot 

God? - Bedenk voor uzelf wat voor een type psalm u wilt gaan schrijven. - Schrijf een eerste versie 

van uw psalm. (Misschien hebt u ook een melodie in uw hoofd?) - Schrijf boven de psalm een aanhef, 

bijvoorbeeld ‘Een kunstig lied van Lydia’ of ‘Voor de cantorij. Op de wijs van […]. Een psalm van 

Mark’.  

Samen (30 minuten) Is de groep groot, verdeel deze dan in kleinere van rond de vijf personen. 

Vervolgens leest iedereen zijn psalm voor. Nadat een psalm gelezen is, is er ruimte voor uitwisseling. 

Mogelijke vragen zijn: - Waarom koos je voor dit genre? - Wat betekent het voor jou om deze psalm 

te schrijven? - Welke emotie of gedachte ligt ten grondslag aan jouw psalm? - Hoe verhoudt deze 

psalm zich tot jouw geloof, je godsbeeld, je wereldbeeld, je leven? Let op: begin geen discussie over 

de voorgelezen psalm, maar stel liever vragen om de achtergrond van het geschrevene beter te 

begrijpen.  

• Werkvorm Lectio Divina  

Deze vorm van Bijbellezen komt uit de wereld van de kloosterorden. Een beproefde vorm die u kunt 

gebruiken voor groepen van maximaal 14 mensen is de volgende: U neemt een tekst, Kopieer deze 

tekst voor alle deelnemers. Belangrijk is dat alle deelnemers de tekst voor zich hebben.  

Werkwijze  

1. De gespreksleider leest de tekst hardop voor. Daarna laat ieder voor zich in stilte de tekst tot zich 

doordringen.  

2. De deelnemers vertellen wat hen heeft aangesproken in deze tekst.  

3. Na een stilte leest iemand anders uit de groep opnieuw de tekst voor.  

4. Na opnieuw een stilte delen de deelnemers wat hen in de tekst heeft aangesproken.  

5. De stilte die daarop volgt is de inleiding op een nieuwe lezing van de tekst.  
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6. Daarna vertelt iedereen wat zij/hij meeneemt naar de toekomst: wat is voor mij belangrijk voor 

morgen of voor volgende week.  

7. Als dat in stilte ‘bezonken’ is, bidt de groep hardop het Onze Vader. Nagesprek (15 minuten): Vat 

samen welke genres voorkwamen, en of er aspecten waren die in meer psalmen terugkwamen. 

 

• Werkvorm: levenslijn 

Deze werkvorm heeft een ‘leider’ nodig die ervoor zorgt dat er A4’tjes beschikbaar komen met 

daarop de ‘levenslijn’(zie onder) geprint.  

Plaats deze dwars op een A4 en vergroot deze zo ver mogelijk.  

De ‘leider’ kan de werkvorm ook begeleiden. Doel is om samen in gesprek te gaan over de 

ontwikkeling van geloven in relatie tot het eigen levensverhaal.  

Deel de aanwezigen in kleine groepjes van maximaal vier personen in. Ga samen aan de slag met de 

vraag naar ieders levenslijn. Ieder mens wordt bepaald door onder meer het gezin waarin hij/zij is 

opgegroeid, de opleiding die hij/zij heeft genoten, het beroep dat hij/zij uitoefent (of heeft 

uitgeoefend) en de invloed van kerk en geloven.  

Deelnemers krijgen eerst de tijd om individueel de tijdbalk in te vullen. Daarna vertellen ze elkaar 

hun ervaringen. Hoe heeft hun geloof zich ontwikkeld en wie of wat zijn daarbij belangrijk geweest? 

En hoe? Iedereen kan zijn/haar verhaal doen.  

Op een tijdbalk schrijven de deelnemers in steekwoorden de hoogte- en dieptepunten in hun leven, 

en de momenten die belangrijk zijn geweest voor de persoonlijke geloofsontwikkeling. Daarna delen 

de deelnemers met elkaar wat ze willen delen. Stel elkaar verhelderende vragen, het is fijn als er een 

echte uitwisseling plaatsvindt. Het is niet de bedoeling erover te discussiëren. Neem deze tijdbalk 

groter over op een A4 of liever nog een A3, overdwars. Deel uit aan de deelnemers.  

 

10 jaar 20 jaar 25 jaar 35 jaar 45 jaar 55 jaar 65 jaar 70 jaar > 
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6. Suggestie structuur bijbelkringavond 

Onderstaand een structuur voor een Bijbelkring. Uiteraard kun je hiermee ook weer variëren. 

• Ontmoeting: maak een kort rondje wel en wee 

• Lied & Gebed 

• Inleven op het te bespreken Bijbelgedeelte: 

a. Gezamenlijk lezen van het Bijbelgedeelte 

b. Daarna markeert iedere deelnemer voor zichzelf wat aanspreekt of opvalt en 

plaatst een vraagteken bij wat je wilt bespreken  

Tip: het  kan handig zijn voor elke deelnemer een kopie van het Bijbelgedeelte 

beschikbaar te hebben 

c. Bespreek daarna met elkaar het Bijbelgedeelte en laat in ieder geval ruimte om 

de vraagtekens en markeringen te delen en te bespreken. 

• Sluit het samenzijn af met gebed en/of een lied. 


