Bijbelstudiemateriaal BelievID
Onderwerp: Maakbaarheid van de samenleving
Leeftijd: 16+
Kernwaarden: maakbaarheid, overgave, afhankelijkheid

Make it, break it
Inleiding
Doel van deze ID: Nadenken over en ontdekken dat dingen in het leven lang niet altijd
maakbaar zijn en dat God ook niet van ons verwacht dat we alles wel ‘even maken’.
We leven in een tijd dat er veel mogelijk is door uitvindingen, mooie technieken en
samenwerking tussen mensen. Het is heel bijzonder dat mensen zo gemaakt zijn dat ze dingen
kunnen ontdekken en uitdenken. Toch zijn wij ook ‘maar’ mensen. We zijn niet machtig zoals
God die alles gemaakt heeft. Waar liggen onze grenzen? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de
uitbraak van het coronavirus, dan zie je dat mensen met alle middelen die ze hebben dat willen
stoppen, maar dat dat zo gemakkelijk nog niet is. Hoe maakbaar is de samenleving eigenlijk?

Teaser
Vraag in je Whatsappgroep: Waar liep jij tegen je grenzen aan deze week? Vraag of iedereen
reageert. Je kunt bijvoorbeeld in de sport tegen je grenzen aanlopen of op je opleiding of werk.

Start
Starter 1 – Kinstsugi
Doel: Ontdekken dat iets dat gebroken is niet waardeloos is.
Tijd: 5 – 10 minuten
Bekijk de video over Kintsugi.
What is Kintsugi? | LOOP SHOW CLIPS - YouTube
Bij deze techniek worden gebroken dingen weer gemaakt met goudlijm. Wat kapot is, wordt
weer heel en sterker nog, dit wordt nog waardevoller. Het is zelfs een vorm van kunst.
Vergelijk dit eens met onze gebrokenheid als mensen en hoe God ons weer heel maakt.
Starter 2 – BEAM
Doel: Introductie van het onderwerp
Tijd: 5 minuten
Bekijk een stukje uit de BEAM-kerkdienst over dit onderwerp. Wilke Stuij houdt heeft hier een
voorbeeld van een vaas gebruikt in een Beam Kerkdienst, dit verhaal begint bij 18.00 minuten
en eindigt rond de 25.50. https://www.youtube.com/watch?v=l6j5KxSzgkg

Bijbel
Je talenten gebruiken
Lees Genesis 11:1 – 9
Deel
De torenbouw van Babel is een bekend verhaal. Kun je je dit verhaal nog herinneren als dit
bijvoorbeeld vroeger uit de kinderbijbel aan je werd voorgelezen? Wat vond je ervan? Wat
vind je er nu van?
Lees
•
•

Lees de tekst nog eens samen hardop
Noteer bij het lezen voor jezelf
o Wat valt je op?
o Wat raakt je?
o Wat snap je niet?

Leer
De mensen die in Babel de toren maakten hadden het idee dat ze onbegrensd hoog konden
bouwen. Een toren die tot in de hemel reikt. Het was ook knap bedacht. Blokken klei bakken
zodat het stenen worden en daar een gebouw mee maken. Het was duizenden jaren voor
Christus. Heel veel techniek was er nog niet.
Waarom God precies een stokje steekt voor de bouw van deze stad en toren weten we niet,
maar de mensen moesten zich verspreiden, dat was het doel. God zorgde ervoor dat ze elkaar
niet meer konden verstaan en verschillende volken ontstonden.
Hoe veel mensen ook kunnen uitdenken en maken, ergens houdt het op en wordt het minder
mooi en goed. Doordat we uitvonden dat je door olie uit de grond te halen uiteindelijk
machines kunt laten draaien en auto’s kunt laten rijden is er enorm veel vooruitgang geweest.
Helaas zijn die bronnen een keer leeg en zorgt die vooruitgang ook voor vervuiling. Het is goed
om je grenzen te kennen. Niet alles is zomaar maakbaar.
Wat wel mooi is om te merken is dat God ook helemaal niet van de mensen vraagt om zo hoog
te bouwen, om het uiterste uit hun kunnen te halen en daarmee te laten zien hoe goed we
zijn. God vraag alleen van ons dat we in Hem geloven, dat we elkaar en hem liefhebben met
alles wat in ons is. Dat is nog eens een mooie manier om je energie te besteden.

In gesprek
•
•

•

•

Deel de dingen die je hebt genoteerd bij het onderdeel ‘lees’ en bespreek ze kort.
In Babel wilden ze een toren bouwen die tot de hemel reikte, dat was niet mogelijk.
o Hoe kom je wel in de hemel?
o Kunnen wij daar iets voor ‘bouwen’?
Het tegenovergestelde van dat je zelf alles denkt te kunnen is afhankelijkheid.
o Weet je wat dat betekent?
o Waarvan ben bij jij afhankelijk? (eten, mensen, misschien van medicijnen)
o Wij zijn ook afhankelijk van God, wat betekent dat voor jou?
Sommige dingen kun je beter loslaten, dat is makkelijker dan ze krampachtig
vasthouden. Kun je voorbeelden noemen van dat soort dingen?

Verwerking
Planet B
Doel: Gods maakbare wereld in beeld brengen
Tijd: 10 minuten
Dit programma gaat over dat het leven niet zo maakbaar is, voor mensen. Maar God maakte
de wereld. Hij heeft alles geschapen. Als je goed om je heen kijkt is er veel op de wereld dat
niet meer ‘goed en mooi’ is. (Gelukkig ook heel veel nog wel). Een uitspraak over dit onderwerp
is: ‘There is no plan(et) B’.
Denk samen na hoe een ideale Planeet B er voor jullie uit zou kunnen zien. Dit kun je samen
bespreken, maar je kunt ook mindmappen, collages maken, schrijven, tekenen, …. Wat je maar
bedenken kunt. Deel, als je voor de creatieve aanpak gaat, de ‘planeten’ met elkaar. Is dit een
haalbaar beeld? Waarschijnlijk niet.
Een ideaalbeeld is vaak niet haalbaar, maar er is een plan, een planeet B. Jezus heeft beloofd
dat hij eens terugkomt om alles weer als nieuw te maken. Ook de aarde die uitgeput raakt kan
hij heel maken. Het plan, plan B, staat al beschreven. En het heet ‘Bijbel’. Daar staat het hele
plan in beschreven van de schepping en hoe Jezus naar de aarde is gekomen om die te redden.
Én dat hij eens terug zal komen om alles nieuw te maken.

Bidden
Here God, dank u voor het offer van Jezus. Hij liet zichzelf breken zodat wij weer heel konden
worden en opgebouwd worden. Help ons dat te geloven en met twee handen aan te pakken.
We willen alle dingen waar we mee zitten, ons verdriet, onze ziekte en die van anderen, onze
zonden en alles wat tussen u en ons in staat bij u brengen. Zelf kunnen we niet tegen deze
dingen vechten, we verliezen het toch. Alleen u bent sterk genoeg om dat te overwinnen. We
bidden ook om de terugkomst van de Here Jezus. Wij willen leven in uw koninkrijk als vrije
kinderen van u. Amen.

Liedsuggesties
•
•
•
•
•

Who am I, Casting Crowns
Casting Crowns ~ Who Am I - Official Video + lyrics - YouTube
So will I, Hillsong United
So Will I (100 Billion X) - Hillsong Worship - YouTube
Botoxchristen, De Rechtstaat
De Rechtstaat - Botoxchristen (officiële videoclip) @DeRechtstaat - YouTube
Prachtige God, Opwekking 626
Opwekking 626 - Prachtige God - YouTube
The Search, NF
NF - The Search - YouTube

On the road
Pas als je accepteert dat je breekbaar bent, besef je dat God je heel wil maken.

