Op verhaal komen - contextueel bijbellezen
Opening
Ontsteken van een kaars
Zingen
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft
Jesaja 55:10-11
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te
doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te
eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar
mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

We geven de kaars rond, noem je naam en vertel iets wat je bezighoudt

Kennismaking en introductie thema
Verhalen aan een sleutelbos

Thema: woningmarkt
Verkennen van de context (Schrijf antwoorden op een flipover.)
Wat is er eigenlijk gaande?
Ken je mensen voor wie de stagnatie op de woningmarkt voor problemen zorgt?
Waar komt deze situatie uit voort?
Sociaal: Wat heb je de laatste 20 jaar in je dorp of stad zien gebeuren?
(Hebben alle mensen dezelfde kansen op de woningmarkt? Welke verschillen zie je? Zijn er
groepen te onderscheiden met meer of minder kansen?)
Politiek: wat is de rol van de politiek? welk beleid is er gevoerd?
(Welke partijen zijn hierbij invloedrijk? Waar streven zij naar?)
Economisch: welke economische belangen spelen een rol, op welke manier?
Ideologisch: hoe praten belanghebbende over dit probleem: waar komt het vandaan? Wat is er aan te
doen?
(En welke overtuigingen klinken daarin door? Welk geloof? Welk mensbeeld?)
Tekst
We lezen Nehemia 5:1-13 (om beurten een vers hardop).

Plenair:
●

Waar gaat het verhaal over? Wat valt je op in de tekst? (Noteren op flip-over.)

In groepjes bespreken we de tekst:
●
●
●
●
●
●

Welke personages (of groepen mensen) komen we tegen in dit verhaal?
Welke problemen worden aan Nehemia voorgelegd? Welke oorzaken worden genoemd?
Wie verwoorden de klachten? Met welk argument onderstrepen ze hun klacht?
Hoe reageert Nehemia? Wat valt je daarin op?
Kun je iets zeggen over de ambtsopvatting van Nehemia?
Kun je iets zeggen over de theologie van Nehemia? En van de andere personages?

Terugkoppeling vanuit de groepjes
Terug naar de context
● Wat zou de oproep van Nehemia voor onze situatie kunnen betekenen?
● Welke rol kunnen wij als groep (kerk / oecumenisch platform/ ...) vervullen?
● Wat gaan we doen?
Afsluiting
We geven de kaars weer rond en vertellen elkaar wat we meenemen uit het gesprek.
Gebed
Voor wie stenen dragen
en muren metselen,
huizen bouwen en zwoegen onder de zon,
opdat wij zeker kunnen wonen laten wij bidden.
Voor wie zich laten voegen
met hun medemensen
zodat samenleven
in vrede mogelijk is laten wij bidden
Voor wie onderdak bieden
aan wie geen thuis heeft,
wie van huis en haard verjaagd zijn laten wij bidden.
Voor wie vrede stichten
als schuilplaats en onderkomen laten wij bidden

Voor wie bouwen
aan de toekomst van
wie na ons komen,
bestuurders, wetenschappers,
politici en ondernemers laten wij bidden.
Voor wie wegen aanleggen,
waarlangs wij
tot onze bestemming komen.
voorgangers en leraren,
musici en dichters laten wij bidden.
Voor wie versleten zijn
door de zware lasten,
wie hebben gebouwd en gesjouwd
om onzentwil laten wij bidden.

