
Bijbelstudieworkshop naar aanleiding van het thema ‘Veelbelovend!’ 
 
ONTDEKKEN / BEGRIJPEN / TOEPASSEN 1 
 
“De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn.” 
 
Ontdekken (= ontdek wat in dit Bijbelgedeelte staat door zo te lezen alsof je het voor het 
eerst leest) 
Lees Ex. 14: 9-20, minimaal 2x, zo mogelijk in verschillende vertalingen. 
Probeer je voor te stellen dat je erbij was. Wat valt je op? Wat denk je, wat voel je? 
 
Welke vragen kun je stellen om te ontdekken wat er staat? 
 
Wie spelen een rol in dit gedeelte? 
 
Waar en wanneer speelt het zich af? 
 
Wat gebeurt er precies? 
 
Welke woorden, sfeer, verbanden (wat gaat vooraf, wat volgt) zie je? 
 
Welke andere vragen kun je stellen om te ontdekken wat er staat? 
 
 
Begrijpen (= Zoek de oorspronkelijke betekenis (wat) en bedoeling (waarom) van het 
Bijbelgedeelte/de tekst):  
Beperk je bij het onderdeel ‘begrijpen’ zoveel mogelijk tot Ex. 14: 14. 
Bedenk vragen die je kunnen helpen de oorspronkelijke betekenis en bedoeling te 
achterhalen. Misschien moet je nog terug naar de ‘ontdekken’-fase.  
 
Wie zegt deze woorden? 
 
Waarom zegt hij deze woorden? 
 
Tegen wie zegt hij ze? 
 
Hoe is de situatie op dat moment?  
 
Hoe zijn ze in die situatie terecht gekomen? 
 
Wat houdt ‘strijden’ hier in?  
  
Wat houdt ‘stil zijn’ hier in? Is dat hetzelfde als ‘niets doen’?  
 
Welke vragen kun je nog meer bedenken?  
 
                                                             
1 Deze methode is overgenomen uit: John Boekhout, Verantwoord Bijbelgebruik 



Waarom heeft Mozes dit gedeelte opgeschreven?  
 
Wat betekent het dus als Mozes zegt: “De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn”? 
 
Toepassen (= Wat doet de tekst met ons?) 
Toepassen helpt om nieuwe dingen te ontdekken. Veel oude waarheden worden vanzelf 
weer nieuw als we ons afvragen: Hoe kan ik dit vandaag toepassen? Het gaat niet zozeer om 
nieuwe informatie, nieuwe kennis, maar om de toepassing in ons leven van elke dag.  
 
Hoe zou je na wat je ontdekt hebt, uit Ex. 14: 14 een les kunnen halen voor vandaag? Kun je 
dat concreet invullen, zodat je daar echt iets mee kunt doen? 
Les:  
 
Concreet:  
 
 
Een toepassing is pas gemaakt als wat je ontdekt hebt ook een plek krijgt in je leven. 
 


