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Gespreksvragen bij Podcastserie ‘Dit is de Bijbel’

Mooi dat je geïnspireerd bent geraakt door onze podcastserie 

‘Dit is de Bijbel’, en dat je hierover met anderen in gesprek wilt gaan! 

In deze bundel helpen we je een eindje op weg, met gespreksvragen 

bij iedere aflevering van dit seizoen. Op basis van stellingen en 

citaten uit de podcast bespreken jullie je eigen ervaringen met 

Bijbellezen, hoe dat je geloof al dan niet vormt en wat het volgen 

van Jezus voor jou betekent. 

Je kunt deze gespreksvragen op verschillende manieren combineren 

met de podcast: 

   Je kunt tijdens de ontmoeting met elkaar de podcast luisteren, 

en er vervolgens over in gesprek gaan. Voorafgaand aan 

het luisteren bespreek je met elkaar de introductievraag, 

om elkaars ervaringen met het thema te verkennen. Na het 

luisteren van de podcast kun je doorpraten over de inhoud aan 

de hand van de resterende vragen.

   Je kunt ieder zelfstandig vooraf de podcast luisteren, en er 

vervolgens met elkaar over in gesprek tijdens de ontmoeting. 

In dat geval kun je de introductievraag overslaan.

We hopen dat het je helpt om een vruchtbaar gesprek te voeren 

over de betekenis van de Bijbel in jullie (geloofs)leven. Voel je 

daarbij vrij om deze hulpmiddelen naar eigen inzicht te gebruiken! 
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Aflevering 1 - De herontdekking van de Bijbel

Introductie:

Je luistert met elkaar naar een podcast over de betekenis van de 

Bijbel. Hoe kijk je daar momenteel tegenaan? Lees je de Bijbel, en zo 

ja hoe? Waarom wel/niet?

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen? 

   “Vaak worden in het uitleggen en vertellen van de Bijbelverhalen 

de scherpe randjes een beetje weggelaten. Er is iets keurigs en 

aangeharkts van gemaakt.” Is dat ook jouw ervaring? Hoe heb jij 

de Bijbel leren lezen?

   Reageer op de volgende uitspraak: “Ik ben gaan houden van de 

Bijbel.”

   Zijn er Bijbelteksten die jou raken, ontroeren of die je prachtig 

vindt? Deel er één of meerdere. 

   Hoe ga jij om met de verschillende stijlen van Bijbelboeken? 

Lees je alles op dezelfde manier, of ben je je bewust van 

genreverschillen?
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Aflevering 2 - Is de Bijbel het Woord van God of 
mensenwerk?

Introductie: 

Hoe kijk je zelf naar de Bijbel: Is dat het Woord van God of woord 

van mensen? Of, als je beiden kiest: wie heeft de overhand?

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen? 

   “Door de Bijbel communiceert God met mensen. Als je de Bijbel 

leest, dan ademt God je tegemoet.” 

Is dit ook jouw ervaring tijdens het Bijbellezen? Zoja, kun je een 

voorbeeld noemen?

   “Het is niet erg dat er foutjes in de Bijbel staan, want de Bijbel is 

niet bedoeld als een foutloos boek. Het gaat om de boodschap die 

de Bijbel wil overbrengen.” 

Wat vindt je van deze uitspraak? Welke invloed hebben foutjes 

in de Bijbel op jouw manier van Bijbellezen?

   “Als je de Bijbel voor zichzelf wilt laten spreken, moet je leren 

luisteren.”  

Bespreek met elkaar hoe je kunt oefenen in dit luisteren. Kun 

je voorbeelden of manieren noemen, waarbij de Bijbel tot 

spreken is gekomen in jouw leven?

   In hoeverre verandert deze podcast jouw beeld van de Bijbel 

en/of jouw manier van Bijbellezen?
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Aflevering 3 - De hele Bijbel in een half uur

Introductie:

Heb jij de Bijbel wel eens van voor tot achter doorgelezen? Zoja: hoe 

was dat voor je? Zo nee: waarom niet?

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen? 

   Heb je je wel eens gerealiseerd dat er een grote lijn zit in het 

verloop van de Bijbel?

   Reageer op de volgende stelling: “Het is gevaarlijk om losse 

teksten uit de Bijbel te lezen.”

   Heb je wel eens een bijbelboek in zijn geheel gelezen? Het 

klinkt als een grote klus, maar veel bijbelboeken heb je in 

een half uurtje echt wel uit. Bespreek met elkaar, of er een 

Bijbelboek is dat je in één keer uit kunt lezen. Misschien kun je 

dat doen, meteen of voordat je elkaar weer ontmoet, en delen 

hoe je dat hebt ervaren.
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Aflevering 4 - Waarom de Bijbel geen propaganda is

Introductie:

Vind je de teksten die je in de Bijbel leest wel eens confronterend, 

omdat het ‘ideaal’ wat geschetst wordt anders is dan je eigen 

levenshouding?

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen? 

   Heb je je wel eens gerealiseerd dat veel Bijbelse ‘helden’ ook 

heel veel zwakten hebben? Wat doet het met je dat dat in de 

Bijbel staat?

   Reageer op de volgende stelling: “Je kunt de Bijbel niet lezen om 

in je eigen behoefte te voorzien.”

   “Als je comfortabel wilt blijven, blijf dan bij de Bijbel weg. Hij 

wordt pas interessant als hij je tegenstander wordt.” Herken je 

het idee dat de Bijbel je soms kan tegenstaan? Kun je een 

voorbeeld noemen?

   Probeer, de volgende keer dat je Bijbel leest, jezelf de 

volgende vraag te stellen: ‘Hoe kan dit mij transformeren? 

Vraagt dit verandering van mij?’ Kom hierop terug als je elkaar 

volgende keer ontmoet. Maakt het dat je de Bijbel anders 

leest? 
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Aflevering 5 - Waarom zitten deze boeken in de Bijbel en 
andere niet?

Introductie:

Reageer op de volgende stelling: ‘Het is belangrijk voor mij om te 

weten hoe de Bijbel is ontstaan.’ 

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen? 

   Maakt het voor jouw geloof een verschil of de Bijbel op een 

betrouwbare manier is ontstaan? 

   Ga je door deze podcast anders naar de Bijbel kijken? 

   Reageer op de volgende uitspraak: “Het is toch ook altijd een 

beetje mensenwerk, zo’n Bijbel. Daar hoef je niet van te schrikken, 

want uiteindelijk geloven we niet in de Bijbel, maar in de God van 

de Bijbel.”

   Sommige alternatieve evangeliën zijn in de geschiedenis 

‘afgekeurd’, omdat ze bepaalde filosofieën uit die tijd in de 

mond van Jezus hebben gelegd. Denk je dat dat nu nog steeds 

gebeurt? Dat we bepaalde (populaire) zienswijzen proberen ‘in 

de Bijbel’ te leggen en te lezen?
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Aflevering 6 - Is de Bijbel een gewelddadig boek?

Introductie:

Ben jij bekend met gewelddadige teksten en verhalen uit de Bijbel? 

Wat vind je ervan dat dit onderdeel is van de Bijbel?

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen? 

   “De manier waarop wij reageren op geweld, en gewelddadige 

teksten, komt doordat wij in onze relatief veilige samenleving 

niet meer gewend zijn aan geweld.” Ben jij je bewust van je 

‘eigen’ bril als je de Bijbel leest? Denk je dat iemand uit een 

cultuur waar meer geweld gehanteerd wordt, anders met deze 

teksten zou omgaan?

   Reageer op de volgende stelling: “Een God die zelf geweld 

hanteert, en daartoe oproept in de Bijbel: daar kan ik niet in 

geloven.”

   “Geweld van God aan het einde der tijden wordt vaak verbonden 

met rechtdoen: dat Gód de wraak toekomt, en mensen zelf geen 

wraak nemen. God doet recht.” Vind je dat een troostende of 

een beangstigende gedachte? Leg uit. 

   “Het feit dat de Bijbel zelf spreekt én tegenspreekt, maakt dat 

je wordt uitgedaagd om je geweten te laten spreken en zelf 

verantwoordelijk bent in hoe je deze tekst uitlegt.” Wat betekent 

die uitspraak voor jou, in je omgang met geweldsteksten in 

de Bijbel? Kun je aangeven hoe jij er zelf mee omgaat, na het 

luisteren van deze podcast? 
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Aflevering 7 - Het meest ‘onchristelijke’ boek van de 
Bijbel: Prediker

Introductie:

Wat is jouw indruk van het bijbelboek Prediker, en waar komt die 

indruk vandaan? 

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen?

   In het boek Prediker wordt de vraag gesteld: ”Als je nou álles 

hebt, wat heeft dan echt waarde? Waar leef je voor?” In hoeverre 

is dit een vraag die ook jou bezighoudt? 

   “De Prediker zegt: Geniet, geniet, geniet… Terwijl door christenen 

vaak op zo’n levenswijze wordt neergekeken.” Hoe is dit voor jou 

en/of je (christelijke) omgeving?

   Reageer op de volgende stelling: Alles wat je in het leven 

opbouwt, is als een windvlaag. Het breekt zo weer af.

   “Ik zou het de prediker wel in willen fluisteren: joh, maar weet je 

wel dat Jezus leeft?” Maakt de opstanding van Jezus voor jou 

uit in hoe zinvol je het leven ervaart? 
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Aflevering 8 - De Bijbel als multicultureel boek

Introductie:

Heb jij wel eens iemand gesproken die de Bijbel leest vanuit een 

andere taal en cultuur, of samen Bijbel gelezen? Zo ja, wat voor 

verschillen merk je dan? Zo nee, waarom niet?

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen? 

   De Bijbel is het meest vertaalde boek ter wereld, en de 

meest verspreide wereldreligie. Is de wereldwijdheid van het 

christendom iets wat jou bezighoudt? Hoe verhoud jij je tot de 

wereldkerk?

   Reageer op de volgende stelling: “Je kunt de Bijbel niet 

begrijpen vanuit één culturele ervaring.”

   “In het christendom zit een hele duidelijke flexibiteit. Christelijke 

eenheid betekent niet dat we allemaal hetzelfde moeten zijn, 

maar dat we in onze diversiteit bij elkaar horen.” Hoe ga jij om 

met christenen die anders denken dan jij, en bijvoorbeeld ook 

anders omgaan met de Bijbel? 

   Zijn er teksten in de Bijbel waar jij niets mee hebt, of die jij 

niet kan begrijpen vanuit je eigen cultuur? Kun je met elkaar 

bedenken hoe dat voor iemand anders wél een belangrijke 

tekst zou kunnen zijn? 
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Aflevering 9 - Is de Bijbel vrouwonvriendelijk? 

Introductie:

Is de manier waarop de Bijbel spreekt over vrouwen iets wat jou 

bezighoudt? Waarom wel/niet?

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen? 

   Reageer op de volgende stelling: “Het heersen van een man over 

een vrouw is geen ideaalbeeld, maar een gevolg van de zondeval 

en dus onderdeel van de gebrokenheid van de wereld. Het is dus 

niet een geschapen rolverdeling.” 

   “Je kunt heel makkelijk teksten uit de Bijbel pakken en die voor 

je eigen karretje spannen.” Dat is iets wat over dit thema, maar 

ook in andere discussies gezegd kan worden. Kun je andere 

voorbeelden noemen, van teksten die vaak gebruikt worden 

om een bepaald standpunt te verdedigen? Of doe je dat zelf 

misschien ook wel, bewust of onbewust? 

   “Het denken in rolpatronen is echt iets van de moderne tijd. In de 

Bijbel zie je vanalles gebeuren door mannen en vrouwen, die de 

rolpatronen van onze tijd doorbreken.” Denk met elkaar na over 

verhalen in de Bijbel, die ingaan tegen gewoonten die wij in 

onze cultuur kennen. Wat kun je leren van zulke verhalen?

   Zitten er vrouwen bij de gesprekskring? Laat hen vertellen hoe 

zij de rol van de vrouw in de Bijbel en de kerk ervaren, en of ze 

anders naar verhalen over vrouwen luisteren dan naar verhalen 

over mannen. Deel je ervaringen op het gebied van posities 

die vrouwen innemen in de kerk. 

Seizoen 1



12www.ditisdebijbel.nl

Aflevering 10 - Het mysterie van de scheppingsverhalen 

Introductie:

Is de discussie over de interpretatie van de scheppingsverhalen een 

discussie die jou bezighoudt? Waarom wel/niet?

Het kan behulpzaam zijn om voorafgaand aan het luisteren van deze 

podcast, Genesis 1 en 2 in je bijbel te lezen. 

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen?  

   In de podcast wordt regelmatig verwezen naar andere 

scheppingsverhalen uit vroege Oosterse culturen. Hoe vind 

je het dat de Bijbel daarmee vergeleken wordt? Is het nieuw 

voor jou, dat de Bijbel niet het enige scheppingsverhaal is dat 

bestaat? 

   Reageer op de volgende stelling: “Deze teksten zijn geen 

krantenverslagen, waarin staat hoe het precies gegaan is. Het zijn 

literaire teksten die een bepaalde boodschap willen overbrengen, 

en dat ook heel vaardig en kunstig doen.” 

   “God die rust op de schepping, is een symbool voor hoe God 

‘troont’ op de schepping. Bijbelse rust betekent niet op een stoel 

zitten en niets doen, maar heil brengen aan de schepping.” Hoe 

vormt dit je beeld van God die rust, en heeft dit ook iets te 

zeggen over de manier waarop wij de rustdag invullen? 

   Reageer op de volgende stelling: “Je neemt de Bijbel pas serieus, 

als je die in eerste instantie leest als een Oosterse tekst.” 
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Aflevering 11 - Het meest raadselachtige boek
van de Bijbel: Openbaring

Introductie:

Heb je het boek Openbaring wel eens helemaal of gedeeltelijk 

gelezen? Hoe was dat voor je? Deel jullie leeservaringen met elkaar.

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen?  

   Reageer op de stelling: “Openbaring: verdiep je erin, maar met 

mate.”

   “God haat het kwaad.” In dit Bijbelboek wordt met beelden 

beschreven hoe God afrekent met het kwaad. Kun je de woede 

van God begrijpen? Ben jij wel eens boos of zelfs woedend 

over het kwaad in de wereld?

   “Angst is niet de boodschap van dit boek. Het gaat niet over het 

einde van de wereld, maar over het begin van een nieuw tijdperk.” 

Ervaar jij het boek Openbaring als beangstigend? Of hoopvol? 

Ben je in je persoonlijke geloofsleven bezig met de nieuwe 

wereld die komt?  

   “De boodschap is dat God overwint, en dat al die kwaadaardige 

dingen geen kracht meer hebben. Tegelijk is het gevecht nog niet 

klaar, en heeft het kwaad nog wel invloed.” Hoe is het voor jou, 

om in het spanningsveld te leven tussen de overwinning van 

God en de invloed die het kwaad nog heeft? 
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Aflevering 12 - Een nieuw beeld van Maria

Introductie:

Vandaag staat de persoon van Maria, de moeder van Jezus, centraal 

in de podcast. Wat is je eerste indruk van haar, op basis van de 

Bijbelverhalen die je van haar kent?

Na het beluisteren van de podcast:

   Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, 

of staat iets je tegen?

   Gods keuze voor Maria is er één voor mensen uit de marge. 

“Welke maatstaf je ook neemt, Maria zit altijd aan de verkeerde 

kant. Toch zoekt God haar op, en bevrijdt haar uit die marge.” Wat 

betekent het voor jou dat God kiest voor mensen uit de marge, 

die naar maatschappelijke maatstaven niet zoveel waard zijn?

   “In Gods werkelijkheid bestaat er een diepte die je niet ziet als je 

kijkt naar de jaguar van de buurman, maar wel als je kijkt naar 

Maria. Als je niet naar Maria wilt kijken uit angst voor afgoderij, 

waar kijk je dan wel naar?” Zijn er mensen of dingen die jou 

helpen de diepte van God te ontdekken? En zijn er mensen of 

dingen die jou daarbij juist in de weg staan, als een bepaalde 

vorm van afgoderij?

   Reageer op de stelling: “Maria zou een grotere rol moeten spelen 

in de Protestantse traditie.”

   Er is rondom de persoon van Maria, maar ook over het 

evangelie zelf veel kunst ontstaan, in de vorm van beelden, 

ikonen, schilderijen en muziek. Welke rol speelt kunst, in welke 

vorm dan ook, in jouw geloofsleven?
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