
Bijlage - Uitwerkingen van herschreven teksten 
 
In deze bijlage zijn 3 bijbelteksten met daarbij voorbeelden van herschreven teksten te 
vinden. Dit zijn resultaten uit een kerk die door de bezoekers zijn geschreven. Deze 
voorbeelden laten we zien zodat jullie een beeld hebben van de mogelijkheden die er zijn bij 
het herschrijven van de tekst. Alles mag en niks is fout.  
 
Mattheus 5:20 
Want ik zeg jullie: Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerde 
en de Farizeeën zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.  
 
Resultaat 1: 
Zie de ander, geef om hem en haar. Wees niet hypocriet, wees oprecht en je zult vrij zijn en 
mij kennen. 
 
Resultaat 2: 
Zijn intrinsieke normen en waarden ook zonder God mogelijk? 
 
Resultaat 3: 
Dus ik zeg dit: Je moet niet denken dat het zin heeft om je identiteit uit rolmodellen te halen. 
Word er zelf één, alleen op die manier zal de hemel werkelijkheid worden. 
 
Resultaat 4: 
Er is meer dan de regel. 
 
Kolossenzen 3:5-10 
[...] 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, 
besneden of onbesneden, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus 
alles in allen.  
 
Resultaat 1:  
Kies wat voor mens je wilt zijn. Probeer met oprechte intentie te leven en van te voren in te 
schatten of de gevolgen voor een ander opbouwen of afbreken. 
 
Resultaat 2:  
Richt je steeds op wat goed is voor iedereen. En voor de toekomst. Blijf dit doen en je zult 
merken dat het vanzelfsprekend wordt. 
 
Resultaat 3: 
Houdt elkaar niet voor de gek. Je hebt een ‘oude’ manier om je te gedragen en een ‘nieuwe’ 
manier. En dat nieuwe is juist heel oorspronkelijk en blijft zich vernieuwen. Dit brengt een 
nieuw inzicht: In de nieuwe manier hebben we het niet meer over ‘Nederlander of 
Marokkaan’ ‘links of rechts’ ‘terrorist of vredelievend’ ‘arm of rijk’. Alles is heilig. En het 
heilige huist in iedereen.  



 
Voorbeeld van uitwerking: 

- Op instagram (van de kerk).  
- Maak een boek of kaartenserie met de gemeente of je bijbelstudie groep.  
- Laat de afbeelding elke zondag op de beamer zien. (wanneer de tekst aansluit bij de 

schriftlezing)  
 
 

- Tip: Ga zelf op pad om foto’s te maken bij de tekst. Ga naar de werkvorm ‘Bijbel in 
beeld’ in de werkvormen database van JOP voor uitleg.  

 
 

 
 
 
 


