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We horen veel elke dag. Allerlei geluiden, muziek, radiofragmenten, preken en 
nieuwsberichten komen onze oren binnen. Maar horen we God nog wel in de kakofonie van 
al die geluiden? Luisteren we naar wat Hij ons te zeggen heeft?   
 
Hoorde Gods volk de woorden van God nog wel? Zo neemt Jezus ons ook mee in de Bergrede. 
Jezus zag die grote mensenmassa in Matteüs 5 en ziet ons ook nog steeds. Hij ging zitten met zijn 
leerlingen om zich heen. En dan staat daar in Matteüs 5:2: ‘Hij nam het woord en onderrichtte 
hen.’  
En als je Matteüs 5 verder leest kom je verschillende malen tegen dat Jezus tegen de mensen 
zegt: ‘Jullie hebben gehoord …’ (vs. 21, 27, 33, 38 en 43). En dan volgt zijn oproep om er wat 
mee te doen.  
Horen zet aan tot doen!  
Horen vraagt om de woorden van God dichtbij te laten komen. Horen vraagt van je om de 
woorden te laten doorklinken in jezelf!  
Horen vraagt om te durven horen.  
 
Ben je betrokken bij wat je hoort?  
Bij het luisteren gaat het ook om de vraag of we betrokken zijn. Hebben de verhalen en mensen 
uit de Bijbel betekenis voor mij? Komt Gods Woord wel dichterbij?  
Maar elke keer is het wel een zoektocht voor de hoorder. Krijg ik contact met wat ik hoor/lees? 
Vaak is de afstand tussen mijn dagelijkse bestaan en de gebeurtenissen in de Bijbel groot. Er is 
dan ‘ruis’ op de lijn of er is een kloof ontstaan. Meer en meer is het een keuze en een kunst om 
tijd te nemen voor bijbellezen en bijbelstudie (persoonlijk en in een groep). En om betrokken te 
blijven bij wat we horen in de kerk en horen uit de Bijbel.  
 
Bijbelteksten moeten daarom een centrale plaats houden in de bijbelstudieverenigingen en 
kringen. Steeds horen en onderzoeken wat er staat en wat de boodschap van God is. We zijn niet 
allemaal theologen, maar we hebben wel de opdracht om te zoeken naar die boodschap. Voor 
ieder persoonlijk.  
De Bijbel blijft de bron waaruit God spreekt en wij luisteren. Bij die bron mogen we gaan zitten 
en horen. Zoals de discipelen en de mensenmassa bij de Bergrede ook deden. Aan de voeten van 
Jezus  
 
Tips voor het luisteren naar de woorden van God  
Hierna volgt een aantal tips die het luisteren en begrijpen kunnen bevorderen:  
• Maak kopieën van het bijbelgedeelte (gebruik www. biblija.net) en gebruik verschillende 

bijbelvertalingen. 
• Lees de bijbelteksten hardop, desnoods langzaam of nog eens herhalend. Laat het ook in jezelf 

doordringen. 
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• Luister alsof je een bijbelgedeelte voor het eerst hoort. Laat de woorden doorklinken! 
• Probeer grip op de tekst te krijgen door vragen te stellen als: wat staat er; wat lees of hoor ik? 
• Vermijd het snel reageren met eigen conclusies. Ga op zoek met elkaar naar de betekenis van 

de woorden of het verhaal in de Bijbel.   
 
Werkvorm – muziekfragment  
Doel  
Introductie of inleiden van een bijbelgedeelte of thema.  
Aanpak 
• Kies een lied of ander muziekfragment (bijvoorbeeld een lied van de cd Psalmen van Nu). 
• Muziek doet een beroep op het gevoel en is erg geschikt om persoonlijke reacties te krijgen van 

de deelnemers. Een gesproken tekst roept meer een rationele reactie op. 
• Geef ruimte aan reacties op de muziek. 
• Vermijd beoordeling op de inhoud van teksten. 
• Bereid het inhoudelijke van de bijbelstudie ook goed voor. Muziek vult en sluit aan.  
Tips  
Zorg voor goede apparatuur.  
Je kunt ook meerdere korte fragmenten laten horen en daar reacties op inventariseren.  
Je kunt ook kiezen voor een filmgedeelte dat past bij het bijbelverhaal (christelijke dvd’s/films).  
 
 
Werkvorm – luisteropdracht  
Doel  
Informatie overdragen aan de groep; dit helpt bij het gericht en actief luisteren.  
Situatie  
Tijdens de bijbelstudie komen ook verhalen van groepsleden naar voren. Iemand uit de groep 
vertelt een ervaring of geeft een mening. In plaats van dat we dan goed luisteren, zijn we soms al 
bezig met de eigen reactie erop. Vaak vinden we dat we ook een verhaal te vertellen hebben. Dan 
zijn we niet echt betrokken meer bij het gesprek.  
Aanpak 
• De gespreksleider vraagt een groepslid een verhaal, een eigen persoonlijke situatie/gebeurtenis 

te vertellen. 
• De gespreksleider geeft daarna de groep een gerichte luisteropdracht, bijvoorbeeld: wat sprak je 

aan?, of: waar heb je een vraag over? 
• De verhalenverteller krijgt tijd voor haar/zijn verhaal. 
• De opbrengst van de luisteropdracht wordt verzameld (bijv. rondje of noteren van de vragen).  
Tip  
Elk groepslid schrijft eerst een persoonlijke reactie op een kaartje en geeft dit aan de 
verhalenverteller.  
 
 
Werkvorm – carrouselgesprek  
Doel  
Activeren van de groep en het onderlinge gesprek.  
Aanpak 
• In de ruimte zijn twee rijen stoelen tegenover elkaar gezet. 
• Stel een tijdbewaker aan. 
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• Werk met een stelling of vraag. Voorbeeld: wat kun je navertellen van het verhaal of wat is de 
betekenis van de besproken bijbeltekst? 

• Ga met elkaar in gesprek (met degene die recht tegenover je zit). Schuif na twee minuten door 
en ontmoet dan weer een andere gesprekspartner. 

• Herhaal deze stappen een aantal keren (afhankelijk van de groepsgrootte). 
• De gespreksleider rond de bespreking kort af.  
Tip  
Kan ook gebruikt worden als luisteroefening kort na het voorlezen van een 
bijbelgedeelte/verhaal. Bevraag elkaar op wat ontvangen is, wat je gehoord hebt. Je zult 
ontdekken dat we allemaal verschillend luisteren!  


