
Bijlage - Voorbeelden van de werkvorm bijbeltekst herschrijven 
 
Voorbeelden Bijlage 
Ter illustratie heeft het JOP 3 voorbeelden uitgeschreven om te gebruiken.  
JOP heeft gekozen voor thema’s, maar je kan ook alleen de bijbeltekst als uitgangspunt 
nemen.  
 
Elk voorbeeld is een uitgewerkte werkvorm, die jullie zelf kunnen gebruiken. Maar voel je vrij 
om zelf aan de slag te gaan en zelf een tekst te kiezen.  
 
1.  ‘Hoe zet jij je in?’ 
 
Bijbeltekst  
Genesis 1:26-31 (Vertaling NBV) 
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 
heerschappij voeren 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.’  
 
Vragenronde 
Wat is je eerste reactie? Wat zegt dit over ons?  
Als we kijken naar hoe wij nu leven, gaan wij dan zorgzaam om met deze missie/opdracht? 
  
Exegese 
Uitgangspunt is dat God de eigenaar van alles is, dat Hij zijn schepping aan de mens in 
beheer heeft toevertrouwd. De mens de plicht om te arbeiden met het materiaal dat God 
hem heeft toevertrouwd.  
 
Wij mensen zijn geen absoluut eigenaar van zijn bezit, maar we hebben het in beheer 
gekregen. Dat houdt in het gebruik daarvan overeenkomstig aan Gods wil moet zijn, in 
dienst van God en tot welzijn van de naasten (dichtbij en ver weg). 
 
De mens mag het vruchtgebruik van het geschapene genieten voor zijn levensonderhoud of 
als hulpmiddel voor zijn arbeid, maar hij mag Gods schepping niet uitputten of vernielen.  
 
Veeleer behoort hij dieren en planten en de niet- levende natuur met liefde te verzorgen en 
te brengen of bewaren in een staat die God als eigenaar eer toebrengt. Zo is het 
rentmeesterschap een motief voor natuur- en milieubeheer.  
 
Nieuwe context 
Er zijn meerdere mogelijkheden om deze tekst in de context van nu te plaatsen. Kies een 
filmpje of ander medium waarvan jij denkt dat die het meest oproept aan associaties voor 
het herschrijven van de tekst.  
 
Greta, zweedse klimaatactivist 
https://www.youtube.com/watch?v=ujlG0YVr1jY 
NieuwLicht 
https://www.facebook.com/NieuwLicht/videos/339496836589376?sfns=mo 
MissieNederland 

https://www.youtube.com/watch?v=ujlG0YVr1jY
https://www.facebook.com/NieuwLicht/videos/339496836589376?sfns=mo


https://www.missienederland.nl/k/n646/news/view/19839/233410/christus-en-het-klimaat.htm
l 
 
Herschrijven 
Pak nog eens de tekst van Genesis erbij. Geef iedereen 10 minuten de tijd om voor zichzelf 
deze tekst te herschrijven.  
 
Genesis 1:26-31 (Vertaling NBV) 
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 
heerschappij voeren 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.’  
 
 
2. ‘Wat laat jij van jezelf zien?’ 
 
Bijbeltekst 
Kol. 3: 1 - 17 (Vertaling NBV) 
5) Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en 
ook hebzucht - hebzucht is afgoderij-, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die 
hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet 
u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u 
de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die 
steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er 
geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, 
slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.  
 
Uitleg bijbeltekst 
Je moet elkaar niet continu beoordelen op allerlei punten. Het gaat er niet om of je volgens 
de regels leeft, het gaat om Christus. Als je één bent met Jezus, ga je God liefhebben. 
 
Al dat aardse, oude leven moet je opgeven, uittrekken als oude kleren. Tijd om je om te 
kleden dus. Zeker, dat is best even lastig: als je je omkleedt, sta je wel even in je blootje. Die 
oude dingen opruimen, dat kan best even pijn doen. In die ouwe kleren voelde je je best 
lekker. Het zijn dingen die bij je hoorden. Dat afsterven doet zeer, het is een stuk van jezelf. 
Maar het past niet meer bij je nieuwe identiteit, als hemelburger. Dus eerst moet je de 
naakte waarheid onder ogen zien. Ik ben van Christus, hij wil me opnieuw aankleden. 
 
Onze eenheid in Christus is misschien wel de kern van het tekstgedeelte. Leven als christen 
heeft dus minder te maken met regels, en meer met zijn als Jezus. Dat we een 
gemeenschap zijn van nieuwe mensen, in wie Christus zichtbaar wordt. 

of  

Het is helemaal prima om als vrouw/man er mooi en verzorgd uit te willen zien. God is een 
prachtige God, en dus is het super om er ook prachtig uit te willen zien. Laat dat duidelijk 
zijn. Maar vergeet nooit dat God echte schoonheid vooral definieert als iets dat met je 
innerlijk te maken heeft, ook al wil de cultuur je misschien laten geloven dat het vooral om je 

https://www.missienederland.nl/k/n646/news/view/19839/233410/christus-en-het-klimaat.html
https://www.missienederland.nl/k/n646/news/view/19839/233410/christus-en-het-klimaat.html


uiterlijk draait. Voor God doet je karakter er toe, je omgang met je naaste en je bereidheid 
om andere hun fouten te vergeven. Wat dat betreft is het geen slecht idee om wat minder 
bezig te zijn met je uiterlijk, en wat meer met je innerlijk. 
 
Nieuwe context 
Exxpose - Ik ben onbetaalbaar 
https://www.facebook.com/383359438413702/posts/2141640789252216?sfns=mo 
De dijk - Mensen Zijn Mensen 
https://www.youtube.com/watch?v=iPyHy1UqRGg 
social media vs reality 
https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw 
 
Herschrijven 
Pak nog eens de tekst erbij. Geef iedereen 10 minuten de tijd om voor zichzelf deze tekst te 
herschrijven.  
 
(In de bijlage van uitgewerkte voorbeelden vind je voorbeelden van deze herschreven 
bijbeltekst) 
 
 
 
3. ‘Waar vind je nog rust?’ 
 
Bijbeltekst 
Pred. 4: 1 - 6 
4) Ik heb al het gezwoeg gezien en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is 
van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van de wind. Het is waar, een 
dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg. Maar beter is één hand 
gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.  
 
Uitleg bijbeltekst 

Ontwikkel een andere kijk op ’succes’. Put je jezelf volledig uit omdat je de allerbeste wilt 
zijn? De Bijbel geeft aan dat dat te vergelijken is met „een najagen van de wind” (Prediker 
4:4). Het is nu eenmaal zo dat het maar weinig mensen ooit lukt de beste in iets te zijn. En 
zelfs als dat wel lukt, duurt het meestal niet lang voordat er iemand komt die nog beter is. 
Succes wil zeggen dat je je best doet, jouw best, en niet dat je beter bent dan iemand 
anders. 

Vaker lees je in de bijbel om ’niet meer van jezelf te denken dan nodig is’. Dus wees 
realistisch. Pas je verwachtingen aan. Doe wel je best maar je hoeft niet naar perfectie te 
streven. Misschien kun je er slecht tegen iets niet helemaal perfect te doen. Maar doe 
bewust moeite om negatieve, kritische gedachten uit je hoofd te zetten. 

Houd altijd in gedachte dat God niet om volmaaktheid vraagt; hij verwacht alleen van ons dat 
we hem trouw blijven. Als jij moeite doet hem trouw te blijven, kun je echt gelukkig zijn met 
wie je bent. 

 

https://www.facebook.com/383359438413702/posts/2141640789252216?sfns=mo
https://www.youtube.com/watch?v=iPyHy1UqRGg
https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1102008129/2/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1102008129/2/0


 
 
Nieuwe context 
Burn-out  
https://www.facebook.com/NieuwLicht/videos/420491002058651?sfns=mo 
Stef Bos - Alles is lucht 
https://www.youtube.com/watch?v=DnSxu-EPVNo 
 
Herschrijven 
Pak nog eens de tekst erbij. Geef iedereen 10 minuten de tijd om voor zichzelf deze tekst te 
herschrijven.  
 
 
 

https://www.facebook.com/NieuwLicht/videos/420491002058651?sfns=mo
https://www.youtube.com/watch?v=DnSxu-EPVNo

