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Methodiek & praktijk 
 
De toepassing van werkvormen 
 
Hetty Pullen-Muis 
 
Wat neem je mee naar huis na de bijbelstudie? 
Wat ga je ervan gebruiken? 
Verdwijnt het vanzelf weer uit je hoofd en denken? 
Het zijn vragen waar we nogal eens mee verlegen zijn, ook al is de Bijbel opengegaan. 
 
In dit artikel sta ik stil bij het vormgeven aan de toepassing van bijbelstudie. 
We ontdekken Gods woorden in de Bijbel. In de bijbelstudie geven we onze interpretatie, onze 
uitleg aan elkaar door. Maar spreken we ook over de relevantie voor ons leven? Wat betekent dat 
nu voor mij, wat ik lees in de Bijbel? Hoe pas ik het toe in mijn eigen leven? Dat zijn de vragen 
die ons helpen om er niet meer zo verlegen mee hoeven te zijn. 
 
Een ontdekkende methode 
Ons leven is soms als een ontdekkingsreis. De Bijbel mag ons helpen bij die ontdekkingreis. 
Maar hoe doe je dat? 
Een ontdekkende methode is daarbij het model: 
observeren – interpreteren – toepassen. 
Het zijn eigenlijk drie manieren om een bijbeltekst te bekijken. Daarbij gaat het om de boodschap 
van de bijbeltekst. 
 
Op zich is het heel logisch om in die volgorde te werken met de Bijbel: eerst lezen wat er staat, 
dan ernaar luisteren en dan ervan leren. 
Maar het kan ook best afzonderlijk gebruikt worden, als het lerend is om vanuit een persoonlijke 
ervaring te kijken wat de Bijbel erover zegt. Bijvoorbeeld op zoek gaan naar wat Jezus zegt over 
boze en occulte machten, als je daar zelf mee in aanraking bent gekomen. 
Met deze ontdekkende methode bevorder je dat de bijbelstudie effect en groei in het geloof 
bewerkt. Het activeert je en zet je in beweging! 
 
Toepassen als werkvorm 
Hoe kun je toepassen omschrijven? Je verwerkt de boodschap voor jezelf persoonlijk, maar je 
vraagt je ook af wat de bijbeltekst betekent voor de kerk en de samenleving. 
Toepassen kun je alleen in je eigen persoonlijke leven. Het is soms een lastig punt, omdat het om 
gedrag gaat. Het vraagt soms om een verandering, iets doen of in gang zetten. Maar dat is het niet 
alleen. Het gaat ook om de invloed van de bijbelse boodschap voor jezelf. Heb je God beter leren 
kennen? Ga je de situatie die je bespreekt anders beleven? Ga je anders denken? Ga je anders 
spreken en doen? 
Daarbij blijft het van belang om altijd te rekenen met de context van de bijbeltekst. En je bewust 
te zijn dat God het Woord ons brengt als geïnspireerde woorden van Hem! 
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Werkvorm – Voornemen uitspreken 
Doel 
De inhoud van de bijbelstudie vertalen in een voornemen. 
Aanpak 
Het is van belang deze werkvorm aan te kondigen bij het begin van de bijeenkomst. Vraag bij het 
begin aan iedereen de opdracht in zijn/haar hoofd te houden. Dan kom je er aan het einde van de 
bijeenkomst als volgt op terug: 
• De vraag is: waar wil je in de praktijk van je dagelijksebestaan mee aan de slag? 
• Je kunt een termijn afspreken, bijvoorbeeld of weken tijd voor de uitvoering. 
• Geef tijdens de werkvorm een korte bedenktijd (mits die nog nodig is). 
• Wissel eerst in tweetallen voornemens uit en stel kritische en opbouwende vragen aan elkaar 

om te toetsen of het haalbaar is wat je voornemen is. 
• Spreek eventueel de voornemens uit in de groep. 
Tip 
Voornemens kun je ook vertalen in concrete handelingen, bijvoorbeeld een samenvatting van de 
bespreking van de bijbelstudie maken; een aanbeveling geven aan de kerkenraad of commissies 
in de gemeente; publicatie in kerkblad; op website of via e-mail informatie doorgeven. 
 
Werkvorm – Toepasronde 
Doel 
Nadenken en aangeven hoe je de bijbeltekst of het bijbelstudieonderwerp gaat toepassen in de 
praktijk van het leven. 
Aanpak 
Deze werkvorm is vooral uit te voeren aan het einde van de vereniging/kring. 
• De bijbeltekst verkennen en de informatie hierover met elkaar eerst uitwisselen. Dat kan een 

presentatie zijn, maar ook een gezamenlijke bespreking. 
• Maak de afrondende vraag duidelijk. Na een gesprek over onderling pastoraat in de gemeente 

de vraag stellen: ‘Wat ga je nu zelf doen?’ 
• Geef ieder individueel bedenktijd. 
• Verzamel de toepassingen en de consequenties. Geef ieder een kans, maar beperk je tijd en 

discussie over de toepassingen. 
• Vat de kern samen en maak afspraken over terugkoppeling van de resultaten. 
Tip 
Gebruik en noteer de afspraken op een flap. Deze kun je weer gebruiken bij de terugkoppeling of 
de volgende ontmoeting. 
 
Werkvorm – Zin afmaken 
Doel 
Verzamelen van de gedachten en ideeën van de deelnemers. 
Aanpak 
• Kies een zin die de deelnemers kunnen afmaken. Bijvoorbeeld: Ik ga na deze avond… doen. 
• Noteer de uitkomst voor jezelf op een kaartje. 
• Geef gelegenheid de zinnen voor te lezen. 
• Neem dit kaartje mee naar huis en hang het op een plek waar je vaak voorbij komt. 
 


