Samen in tijden van crisis
Bijbelstudie voor tijden van crisis
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Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden
hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt.
Psalm 94, SV88

Deze bijbelstudie is geschreven in de periode in 2020 dat Nederland op zijn gat ging omdat er
strenge maatregelen nodig waren om besmetting met het zogeheten Severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), vooral in zwakkere groepen, te voorkomen. De studie is
echter zodanig opgezet dat deze aanleiding vervangen wordt door een andere, hopelijk niet
optredende, crisis.
Een crisis! Waarschijnlijk is dit de eerste crisis die jullie ooit in je leven meemaken, zeker op zo’n
grote, wereldwijde schaal, die jullie persoonlijk zo nabij treft… Sociale contacten dienen tot een
absoluut minimum te worden beperkt, ja eigenlijk helemaal niet aangegaan, vandaar dat dit
waarschijnlijk via digitale media gedaan wordt. Hoewel ik niet in jullie hoofden/harten kan kijken,
lijkt me dit beangstigend: niemand weet hoe of wat, wat er aan het gebeuren is of wat er nog
gebeurt. Laten we daarom wat houvast proberen te vinden binnen ons geloof.
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Lees met elkaar Lucas 12:13-32.
Yup, dit stuk! Je wordt er normaal al regelmatig mee om d’oren geslagen, maar juist in een tijd als
deze is het belangrijk hier stil bij te blijven staan.
Maak jij je zorgen? Roep niet meteen “Nee, want Jezus is toch bij me?” maar ga eerst eens goed
van binnen kijken!
Probeer eens verstandelijk te beredeneren wat Jezus, in de context van deze bijbeltekst, zou zeggen
tegen jullie in en over deze crisis.
Zelfs al weten we: Jezus de Zoon en onze Grote Broer gaat met ons, God de Vader zorgt voor ons,
dat betekent niet dat de huidige situatie niet indrukwekkend kan zijn. Neem de tijd om angsten uit te
spreken (schrijf ze desnoods eerst op als je moeilijk woorden vindt om je uit te drukken), deel ze
met elkaar en breng ze bij de Vader: niet omdat ze dan ‘spontaan’ weg zouden zijn, maar puur om
ze met elkaar en met Hem te delen. Jezus heeft hier op aarde gelopen, Hij kent ons door en door
want Hij was een van ons, Hij begrijpt je zorgen.
Toch wil ik het hier niet bij laten: juist in deze tijd is het belangrijk niet christen te zijn maar
christen te doen! Laten we daarom eens kijken naar een andere tekst, het penninkske der weduwe,
volgens de overbekende OIT-methode1.
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Oriëntatie, Interpretatie, Toepassing, of een van de andere interessante mogelijkheden van de woorden: maakt niet uit,
maar deze is mij ooit geleerd.

Lz
O
I
I
T

Lees met elkaar Marcus 12:41-44
Wat gebeurt hier?2
Wat doet de weduwe?
Wat vindt Jezus er nou van? Wat betekent wat Hij zegt?
Komt zodadelijk
Laten we na het lezen en bespreken van dit verhaal één ding goed beseffen: alles is van de Heer! Hij
heeft het gemaakt, Hij heeft het in beheer, en heeft een deel in genade aan jou geschonken zodat jij
er rentmeester over mag zijn.3 Weest dan ook een goede rentmeester(es) en deel je overvloed met
elkaar!
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Zing (of lees, als zingen lastig is) nu met elkaar Opwekking 300
Ik vermoed dat er nu heel wat vragen over zijn die in jullie hoofden ronddwalen en -dwarrelen:
even geduld a.u.b., er komt nog één Bijbelgedeelte en dan hoop ik dat het meeste u helder zal zijn.
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Lees met elkaar 2Korintiërs 8:1-15 (de tekst is wat langer in verband met context4)
Probeer samen te vatten wat Paulus hier nou allemaal omschrijft en zegt, en vooral: aanbeveelt.
Maar wat bedoelt ’ie dan allemaal?
Open-deurvraag: wat dienen wij dan te geven als het gaat om hoeveelheid?
Maar met die laatste vraag zijn we er natuurlijk nog niet: nu komt het er op aan! Hoe kunnen we als
inwoners van Enschede/Hengelo samen de schouders eronder zetten zodat zoveel mogelijk mensen
door deze crisis heen komen? Hoe kunnen we elkaar hierbij van dienst zijn? Hoe kunnen jullie,
alleen (als groep mag niet wegens het karakter van de crisis), dat doen?
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Inventariseer eens wat jullie kunnen doen: wat weet je al? Begin eens bij elkaar: waar kunnen jullie
elkaar in ondersteunen in deze toch wat maffe tijd?
Waar denk je dat hulp wel eens nog meer nodig zou kunnen zijn? Schrijf eens wat plekken op en
bel! Zet een oproepje op Facebook, Instagram, andere social media of mensen in je omgeving hulp
nodig hebben (boodschappen omdat ze in quarantaine zitten bijvoorbeeld, contact is niet nodig
hiervoor).
En nou niet onderuit, maar, om met Shia LaBeouf te spreken: “Just do it!” Help elkaar als
bijbelstudiegroepsgenoten te dragen wat er gedragen moet worden, en blijf alert op het helpen van
anderen. Je hoeft echt geen mosterdzaadjesbergen te verzetten: iets simpels doen waar iemand wat
aan heeft, is genoeg.
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Voor verdere informatie over de offerkist, zie 2Kronieken 24:1-14
Ik noem het hier misschien met een vanzelfsprekendheid die je helemaal niet zo ervaart, maar dan zeg ik: geloof mij
nu even, en zoek het op een volgende kringavond of door zelfstudie uit.
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Nog wat meer context: er was armoede en honger ontstaan in Jeruzalem, en er werd hiervoor gecollecteerd op
verschillende plaatsen waar gemeenten waren.
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Tenslotte, bid met en voor elkaar, situation permitting in groepjes van 2 of 3, dat jullie veilig mogen
zijn en geborgen bij Hem Die zorgt; dank voor die zorg en bid om wijsheid en kracht om die zorg
ook weer voor anderen in te zetten.
En bovenal: weest verstandig, luistert naar wat er afgekondigd wordt en breng jezelf en anderen
niet in gevaar!

