Bijbelstudie over Marcus 6: 30-44
Stap 1: Opening
Steek een kaars aan en geef die rond. Vraag iedereen: houd de kaars even vast, zeg je naam en vertel
iets over jezelf (probeer iedereen uit te nodigen iets persoonlijks te delen, alles is goed).
SEE
Stap 2: Introductie context
Geef de kaars nogmaals rond en vraag: wat heeft u de afgelopen week gedeeld met iemand om u heen?
(van uw tijd, aandacht, geld, eten, etc.). Begin eventueel zelf. Stel mensen waar nodig op het gemak, het
hoeft geen ingewikkeld antwoord te zijn, maar zorg dat men zich zo op het gemak voelt zodat ze iets
willen delen. Geen antwoord is fout!)
JUDGE
Stap 3: Bijbel openen
Lees de tekst in de aanwezige vertalingen (meerdere vertalingen helpen). Vraag de deelnemers de tekst
hardop te lezen (om beurten een vers).
We slaan de Bijbel open en lezen Marcus 6:30-44.
Stap 4: de tekst bestuderen
Inventariseer: waar gaat deze tekst over? Schrijf de antwoorden op een grote flap zodat iedereen
zijn/haar antwoord er op kan zien.
Stap 5: in kleine groepen de tekst bestuderen
Geef de groep instructie hoe de vragen besproken moeten worden (hoeveel groepjes), en of/wat
mensen op moeten schrijven op de flappen.
Deel de groep in kleine groepjes op en laat ze nadenken over de volgende vragen:
- Welke mensen komen voor in het verhaal?
- Wat doen ze?
- Wat gebeurt er in dit verhaal?
ACT
Stap 6: Terugkoppeling vanuit de kleine groepjes naar de grote groep
Vertel elkaar wat er in de kleine groepjes uitkwam.
Stap 7: Terugkoppelen aan eigen leven, context, actie bedenken?
Vraag aan de groep: wat kan ik de komende week zelf delen met anderen? Heeft de bijbeltekst nog licht
geworpen op wat we bij stap 2 aan elkaar vertelden?
Stap 8: Afsluiting
Laat weer de kaars rondgaan en vraag iedereen: wat neem ik mee uit dit gesprek?

