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De wijngaard: Contextuele Bijbelstudie  1 Koningen 21:1-19 

Voor deze studie is gebruik gemaakt van de Contextuele Bijbelstudie van Kerk in Actie over 1 Koningen 21:1-19. 

Lees ter voorbereiding de preekschets met achtergronden over 1 Koningen 21:1-19 (te downloaden op 

www.tentofnations.nl/toolbox nr. 11) 

Benodigdheden: voldoende Bijbels; papier en pennen om notities te maken; grote vellen papier, 

stiften, markers en tape om de vellen mee op te hangen; materiaal om een korte video te bekijken 

(laptop/beamer); een mooie doek of kleed (misschien heeft u een mooie kiffiye), een kaars, evt. 

olijftakken, Palestijnse olijfolie of iets anders. 

Liturgische aankleding: werk bij voorkeur in een kring zonder tafel. In het midden ligt een mooie 

doek of kleed met daarop een kaars, een Bijbel en eventueel symbolen die bij het verhaal passen, 

zoals olijftakjes, een flesje wijn van de Tent of Nations, of een mooi beeld. Let erop dat er niet teveel 

storende factoren zijn: een rustige omgeving, mobiele telefoons uit of op stil. 

Het is mogelijk de Bijbelstudie in twee avonden te verdelen. Dit is vooral aan te bevelen wanneer de 

groep (deels) onbekend is met het verhaal van de Tent of Nations, zodat er in de eerste avond meer 

tijd is voor introductie van de achtergrond en context. 

 

Stap 1: opening 

 Heet de aanwezigen welkom, doe een voorstelrondje wanneer mensen elkaar niet kennen 

 Vind de rust door het zingen of luisteren van een lied. De facilitator kan ook een gebed 

uitspreken. 

o Liedsuggestie 1: Taizéliederen, bijvoorbeeld ‘Nada te turbe’ of ‘Ubi caritas et amor’ 

o Liedsuggestie 2: als de aanwezigen al wat bekender zijn met Tent of 

Nations/Palestina, kennen ze mogelijk het lied ‘Yarabba ssalami’. Het kan ook aardig 

zijn het vooraf in te studeren. Net als Taizéliederen kan het lied meerdere keren 

achter elkaar gezongen worden. 

 

vertaling 

Yarabba salami, amter alayna salam  O God van de vrede, regen vrede op ons 

 Yarraba salami, imla’ qulubana salam  O God van de vrede, schenk ons land vrede 

http://www.tentofnations.nl/toolbox
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Stap 2: introductie en context 
Het gaat tijdens deze ontmoeting over bezit, macht en machtsmisbruik. We lezen de Bijbeltekst met 

in ons achterhoofd het verhaal van de Tent of Nations, het verhaal van de familie Nassar. Afhankelijk 

van hoe bekend de groep al is met het verhaal van de Tent of Nations, kunt u kiezen voor de 

volgende filmpjes: 

 Voor ‘beginners’: Het Vermoeden, 26 februari 2017, 25 minuten. Marleen Stelling interviewt 

Daoud Nassar over de Tent of Nations. Een goede introductie op het verhaal van de Tent of 

Nations.  https://www.npo.nl/het-vermoeden/26-02-2017/VPWON_1269215 

 Voor een groep die het verhaal al kent: Tent of Nations: An Outpost of Hope (Engelstalig), te 

vinden via http://tentofnations.nl/index.php/media-tofn. Filmpje van 3,5 minuten waarin de 

aanwezigen weer bepaald worden bij de context van de Tent of Nations. 

We bespreken met elkaar de volgende introductievragen: 

 Wat betekent het om bezit te hebben? 

 Wat is macht? (evt.: is macht hetzelfde als invloed?) 

 Welke partijen (mensen, overheden, etc.) zijn machtsfactoren in het verhaal van de Tent of 

Nations? 

Stap 3: de Bijbel openen 
We lezen hardop 1 Koningen 21:1-19. Lees bij voorkeur uit één vertaling. Als er verschillende 

vertalingen zijn, is het goed om de tekst twee keer te lezen. 

Stap 4: de tekst bestuderen (inventarisatie) 

 Vraag: waar gaat deze tekst over? Maak evt. een rondje zodat iedereen aan het woord komt. 

Schrijf de antwoorden op een groot vel papier. Dit is een eerste inventarisatie, besteed er 

dus niet meer dan enkele minuten aan. Het hoeft niet volledig te zijn. 

Stap 5: de tekst grondig bestuderen 

 Verdeel de groep in kleine groepjes (ca. 4 personen) om de tekst nader te bestuderen. Het 

helpt om de antwoorden op te schrijven, om ze straks te delen met anderen. Bespreek met 

elkaar de volgende vragen: 

o Welke personen komen we in het verhaal tegen en wat weten we over hen? 

o Waarom wil Achab het land van Nabot hebben? 

o Waarom wil Nabot het land niet verkopen of ruilen? 

o Wie heeft een stem (macht/invloed) in dit verhaal, en hoe gebruikt ieder zijn/haar stem? 

o Wat gebeurt er met de waarheid in dit verhaal? Let vooral op vers 10, 13 en 19a. 

Suggestie: als er genoeg tijd beschikbaar is, dan kan de groep het verhaal hierna ook uitspelen. 

Verdeel de rollen en neem maximaal 10 minuten om het voor te bereiden (degenen zonder rol 

kunnen degenen mét rol helpen in het voorbereiden: inleven in het personage, etc.). Als de groep 

groot is, is het misschien mogelijk om twee groepen te vormen en twee verschillende uitvoeringen te 

krijgen. Speel het verhaal uit en bespreek kort met elkaar: wat viel ons op? 

https://www.npo.nl/het-vermoeden/26-02-2017/VPWON_1269215
http://tentofnations.nl/index.php/media-tofn
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Stap 6: terugkoppeling 
De kleine groepjes koppelen hun bevindingen terug naar de grote groep. Elk groepje presenteert hun 

antwoorden. De facilitator kan de antwoorden samengevat op een flipover worden opschrijven. 

Stap 7: terugkoppeling naar eigen leven en context 
We gaan terug naar de kleine groepjes en bespreken de volgende vragen: 

 Waarin raakt dit verhaal aan de context van de Tent of Nations? Waar zie je verschil? 

o Voor de facilitator: dit kunnen personages uit het verhaal zijn die doen denken aan 

mensen van de Tent of Nations; maar ook een uitspraak die in het verhaal gedaan is, 

een handeling van een personage, of een machtsverhouding. 

 Hoe verhoud jij je tot de Tent of Nations? Als toehoorder, betrokkene, vriend of vriendin? 

Met wie in het Bijbelverhaal identificeer je je en waarom? Welke positie van macht of 

invloed (groot of klein) zou jij hebben in dit verhaal? 

 Zet dit verhaal ons aan tot handelen? Zo ja, noem een concreet voorbeeld. 

Met elkaar bespreken we de antwoorden op de vragen. Het kan zijn dat er een actie-idee ontstaat 

dat de groep met elkaar wil oppakken. Maak dat concreet: hoe gaan we dat doen? 

Stap 8: afsluiten 
We sluiten af met muziek en/of gebed. De liedsuggesties van stap 1 lenen zich ook goed voor de 

afsluiting. Een ander passend Taizélied om mee af te sluiten is The Kingdom of God is justice and 

peace, and joy in the Holy Spirit. 

 


