
Contextueel bijbellezen

Bijbellezen met  
andere ogen



Bijbellezen met andere ogen
Contextueel bijbellezen is een manier van bijbellezen die 

niet begint bij de Bijbel maar bij uzelf: wat houdt u bezig, 

waar maakt u zich druk om? Maar ook: wat speelt er in de 

samenleving  en heeft u daar als gelovige of wij als kerk een rol 

in? Kan de Bijbel ons dan helpen hier een richting in te vinden, 

een antwoord op te krijgen?

De methode van contextueel bijbellezen leren we van partnerorganisaties van 
Kerk in Actie. Zoals bijvoorbeeld in Brazilië en Zuid-Afrika. Zij werken met gewone 
mensen in de kerk, mensen zoals wij. Ze spreken over hun leven, de moeilijke en 
mooie dingen die mensen meemaken. En leggen de verhalen van de Bijbel naast 
de verhalen van mensen. En dan gebeurt er wat! Raimunda in Brazilië heeft zo 
ontdekt dat God wel omkijkt naar arme mensen. Ze begon zich te beseffen dat 
haar kinderen recht hebben op goed onderwijs, daar gaat ze nu voor! William in 
Zuid-Afrika leest het verhaal van de verkrachting van Tamar en door de gesprek-
ken en de bijbelstudie ontdekt hij dat echte mannen goed zijn voor hun vrouw.

Het motto van Kerk in Actie is Geloven in delen. We mogen met elkaar de 
Bijbel delen, leren van wat er in andere kerken gebeurt. Daarom willen we deze 
manier van bijbellezen ook bekender maken in Nederland. Zij versterkt vele 
kerken en geloofsgemeenschappen in de wereld, dan kan dat hier toch ook?

We bieden in deze folder een voorbeeld van een bijbelstudie aan, maar nodigen 
u vooral uit de website te bekijken. Daar staan meerdere bijbelstudies en een 
handleiding. Contextueel bijbellezen moet u doen, om te ervaren dat het een 
benadering is waardoor u de Bijbel met andere ogen leest.

“Het levert regelmatig verrassende ontdekkingen 
op in een bijbeltekst“.
Jolanda Petter

“We koppelen bijbelverhalen aan het dagelijks leven. De groeps leden kijken steeds: 
gaat dit verhaal over mij? Ook onderzoeken ze wat ze met het verhaal kunnen doen. 
Kunnen ze bijvoorbeeld iets veranderen in hun eigen leven, wijk of stad?”
Sietske Blok



Wij zijn een kerk in actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt 

weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee 

vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom 

voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is.  

We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we 

hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. 

Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en 

dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar. Herkent u zich hierin? Wilt 

u hierover met elkaar in gesprek? Gebruik dan de bijbelstudie 

over Marcus 6: 30-44 op de volgende pagina als leidraad voor 

een geloofsgesprek in uw gemeente. 

Elke stap binnen deze manier van bijbellezen heeft een bedoeling. De  
methode is zo opgebouwd dat hij erop gericht is iedereen te laten spreken 
en te laten onderzoeken wat er in de tekst staat. Waar gaat de tekst over en 
welke betekenis kan die hebben in ons eigen leven? 

Bijbelstudie over de  
5 broden en 2 vissen

Lees de stappen op de  

volgende twee pagina’s...

“Het maakt de Bijbel voor mij weer  
inte res sant en de moeite waard om te lezen“.
Peter Jansen



STAP 1

Opening
Steek een kaars aan en geef die rond. Vraag iedereen: houd de kaars even  
vast, zeg uw naam en vertel iets over uzelf (probeer iedereen uit te nodigen  
iets persoonlijks te delen, alles is goed).

STAP 3

Oordelen: 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 2

Zien: 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 ingewik-
keld antwoord te zijn, maar zorg dat men zich zo op het gemak voelt zodat ze 
iets willen delen. Geen antwoord is fout!

STAP 5

In kleine groepen de tekst bestuderen
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?
Schrijf de uitkomsten van de vragen op de flappen.

STAP 6

Handelen: Terugkoppeling vanuit 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? U kunt afsluiten met het voorlezen of zingen van het Kerk in Actie-lied 
‘Geloven in delen’. Tekst en muziek vindt u op www.kerkinactie.nl/lied.

De opzet van deze vorm kan ook 
bij andere bijbelgedeelten gebruikt 

worden. Zo nodig kunnen de 
vragen aangepast worden. Kijk voor  

meer bijbelstudies en algemene 
aanwijzingen ter voorbereiding om 

de bijbelstudie te leiden eens op 
www.kerkinactie.nl/bijbellezen. 



Bijbellezen met mensen werkzaam in de zorg 

Wij lezen nu met een groepje mensen die werkzaam zijn in de zorg. Twee avonden zijn 

we bezig geweest om de context, de zorg “in kaart te brengen”. Wat gaat goed, wat 

minder en welke knelpunten en dilemma’s komen we tegen. Persoonlijk maar ook als 

samenleving.  

We vragen ons af welke relatie er is met onze eigen levensvisie of levensopvatting. Dan  

leggen we er een bijbelverhaal naast om te onderzoeken of dat bijbelverhaal ons verder  

kan helpen in ons denken over knelpunten en dilemma’s. In de kerk zijn we meestal  

gewend eerst een tekst of verhaal te lezen en daarna stellen we de vraag wat dat bijbel

gedeelte voor ons kan betekenen. We volgen nu de omgekeerde weg. We beginnen bij  

onze werkelijkheid, de context waarin we werkzaam zijn. 

Bijbelverhalen willen iets zeggen over het gewone dagelijks leven, de volgende keer  

leggen we die verhalen naast de door ons geschetste werkelijkheid. 

Thomas de Jonge – Eindhoven 2015



Hanna Wapenaar

Martina Fraanje

Een aantal van onze uitgezonden mede werkers zijn in verschillende landen bezig met 

deze manier van bijbellezen. Sietske Blok woont en werkt in Brazilië bij het Centrum 

voor Bijbelse Studies (CEBI), dat kerken en gemeenschappen met bijbelstudiemateriaal 

en cursussen ondersteunt bij het lezen van de Bijbel. Samen met de mensen daar leest 

ze de Bijbel, en leert ze hoe bijbelverhalen kracht hebben voor het leven van gewone 

mensen. 

Ook Hanna Wapenaar leest de Bijbel met andere ogen, in ZuidAfrika. Tijdens haar verlof 

in Nederland heeft ze met een aantal gemeenten gekeken hoe ze dit toe kunnen passen 

aan de hand van het verhaal van Mozes die op de vlucht was. Waarvoor zijn wij op de 

vlucht, wat betekent vluchteling zijn en kunnen we mensen op de vlucht helpen?  

Zo kwam dat verhaal heel dichtbij. 

Inge Landman, uitgezonden naar Colombia, gebruikt deze manier van bijbellezen om het 

thema vrede en verzoening handen en voeten te geven. Bijvoorbeeld met de bijbelstudie 

over Jakob en Esau: wat zegt de verzoening tussen deze broers de mensen in Colombia, 

als je vader of broer vermoord is door een guerillastrijder? Kan een bijbelverhaal dan 

helpen om je met de dader te verzoenen? Een uiterst actuele vraag!

Martina Fraanje leest de Bijbel met vrouwen in Guatamala. De vrouwen in dit land 

hebben te maken met huiselijk geweld. Door de Bijbel leren ze weer in te zien dat ze van 

waarde zijn, want als God jou gemaakt heeft, mag je zijn wie je bent.

Sietske Blok

Inge LandmanErgens anders op deze wereld
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