Blog 1
Scripture Use Workshop: God’s Big Picture
Afgelopen juli hebben we de Workshop ‘God’s Big Picture’ in Arop
gehouden. In deze blog een verslag van hoe de workshop verlopen is.
De workshop hebben we in totaal 3 keer gegeven aan (voornamelijk)
kerkleiders uit de dorpen die bij ons project betrokken zijn. De workshop
heeft een aantal doelen. Het eerste doel is om de mensen meer inzicht te
geven in de Bijbelse lijnen, met name vanuit het Oude Testament. Voor de
meeste taalgroepen geldt dat er nog niets van het Oude Testament in hun
taal beschikbaar is, terwijl ook het nieuwe Testament meestal nog niet
volledig is. Door de mensen inzicht te geven in het Oude Testament, zullen
ze ook het Nieuwe Testament beter kunnen begrijpen. Aan de orde komen
dingen als: schepping, zondeval, zondvloed, Israël in Egypte, de
woestijnreis, koningen en profeten in Israël, de omwandelingen van Jezus
op aarde, Jezus als Messias en de wederkomst. Daarnaast is een ander doel
om de mensen meer een chronologisch overzicht van de Bijbel te geven.
Andere cultuur
Allereerst willen we duidelijk maken dat lesgeven in
de cultuur hier in Papoea Nieuw Guinea heel anders
is dan les geven in Nederland. Mensen leren op een
andere manier. Ze zijn niet gewend om te lezen, het
enige boek dat ze hebben is de Bijbel (als ze die al
bezitten). Mensen leren hier door het luisteren naar
verhalen en het uitbeelden van de verhalen. Alles in
het dagelijks leven is hierop gebaseerd. Ze zijn heel
visueel ingesteld. Als de ouders de kinderen iets
willen leren over hun geschiedenis, dan vertellen ze daar een verhaal over en beelden het uit.
Vandaar ook dat we een hele andere lesmethode gebruiken dan we
in Nederland gewend zijn op het gebied van Bijbels onderwijs. Niet al
onze studenten kunnen lezen en schrijven, ook hier moeten we dus
in onze lessen rekening mee houden.
Tijdlijn
Kerkleiders uit alle verschillende kerkverbanden in de omgeving
waren aanwezig.
We begonnen met de tijdlijn van het Oude Testament door te
nemen. Op chronologische volgorde hebben we de belangrijkste
gebeurtenissen en personen uit het Oude Testament besproken.

Al de eerste les werd duidelijk hoe noodzakelijk deze workshop was: de deelnemers moesten de
belangrijkste gebeurtenissen/personen uit Genesis op volgorde van tijd plakken. Veel groepen plakten
de zondeval na Noach, de toren van Babel en Abraham.
Geografie
We hebben de Bijbelse geografie zoveel mogelijk proberen uit te
leggen door gebouwen en stukken grond te markeren als zijnde
bijvoorbeeld Kanaän, de berg Sinaï, etc., zodat het voor de
deelnemers inzichtelijker en tastbaarder werd.
Woestijnreis
Een van de lessen van Esther ging over de woestijnreis tot en met
het gouden kalf. In deze les nam ze de groep letterlijk mee op
‘reis’ en vertelde een verhaal bij de belangrijkste punten. Zoals de
doortocht door de Rode Zee, wat mooi gesymboliseerd werd
door twee watertanks (links) waar de groep tussendoor liep.
De tien geboden
Een stuk verder in de tocht, kwam de groep aan bij de
berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. We hebben een
activiteit gedaan om de groep de wet uit het hoofd te
leren.
Esther had voor alle geboden een tekening gemaakt en
daaronder de tekst van het betreffende gebod. De hele
groep zei de wet op, en na de eerste keer, haalde Esther
de tekst bij 2 geboden weg, waarna de groep weer de
hele wet op zei. En zo ging het door totdat de groep de
hele wet kon opzeggen terwijl ze alleen maar de tekeningen zagen.
Tijdens een van de weken hadden we ook een deelnemer die Moses heette, en precies tijdens de
vertelling over Mozes op de Sinaï, stond hij toevallig ook op boven op de plek die wij de Sinaï genoemd
hadden! Dus dat kwam ineens erg goed uit in het verhaal.
Tabernakel
Een van Willems lessen ging over de tabernakel. Ook
deze hadden we (provisorisch) nagebouwd. (zie foto’s
hiernaast) Het rode laken staat voor het voorhangsel, de
stoelen voor de afscheiding, de doos met de 2 stokken
voor de Ark van het Verbond en de doos zonder stokken
voor het reukofferaltaar. Het glas met de kaars die
Willem vasthoudt, stelt de gouden kandelaar voor, en
het tafeltje met brood de Tafel der Toonbroden.

Intocht
Een andere les ging over het moment dat het volk Israël door de Jordaan liep
met de Ark van het Verbond, en de 12 stammen allemaal een steen oprichtten
ter herdenking hiervan. Op de foto zie je rechts nog een gedeelte van de
‘priesters die de Ark van het Verbond dragen’. Daarachter zie je het blauwe
laken omhoog staan, wat de Jordaan voorstelt en je ziet mannen lopen met
blokken/stenen en links de opgestapelde blokken/stenen.
Psalm 137
Een van Esthers andere lessen ging
over Ezra en Nehemia en hoe het
volk weer terug mag keren uit de ballingschap. Deze les zijn
we begonnen met het je indenken dat je het volk van Juda
bent en in Babylon bij de Eufraat zit en terugdenkt aan de tijd
dat je nog in Juda woonde. Om de mensen hier een goed
beeld van te geven, zitten wij dus ook in ‘Babylon’ bij de rivier
(blauwe lakens) en lezen we gezamenlijk Psalm 137.
Presentaties
In veel lessen moesten groepjes studenten ook zelf een Bijbelgedeelte/verhaal bestuderen en dit
presenteren aan de rest van de groep. Wat ons duidelijk is geworden, is dat de studenten een
behoorlijke portie creativiteit hadden!

Stamboom van Jakob
De ark van Noach





De plagen in Egypte:
Het bananenblad is de Nijl
De rode bloemen zijn bloed
De gele bloemen zijn de kikkers

Daniël en zijn vrienden weigeren om
het onreine voedsel van de koning te
eten en vragen om water en groenten

De drie vrienden buigen niet voor het beeld

Daniël in de leeuwenkuil
Links: Daniël is diegene in de blauw/grijs
geblokte blouse,
de andere mannen zijn de leeuwen.
Rechts: een tekening van een student.

Zo hebben we in 5 dagen tijd, de hele Bijbel in hoofdlijnen doorgenomen.
Een lokale Bijbelvertaler verwoordde het mooi tijdens zijn toespraak tot de deelnemers aan het eind van
de cursus (vrij vertaald): ‘sommige mensen vragen mij wanneer ik klaar ben met het vertalen van de
Bijbel. Ik vraag hen dan of ze de Bijbel dan ook zullen gaan gebruiken. Ik maakte me soms wel eens
zorgen of de vertaalde Bijbel wel gebruikt zal worden. Nu zijn we gezegend met nieuwe onderwijzers die
mensen onderwijzen hoe de Bijbel te gebruiken. En ik ben ontroerd en zeer bemoedigd door deze grote
opkomst van deelnemers en hun inzet!’
Na de workshops vroegen we de deelnemers om feedback. Dit was soms ontroerend om te lezen,
hieronder een aantal reacties van de deelnemers:
 We willen ook zulke lessen voor de zondagschool
 We willen een klaslokaal/kamer waar alle kerkleiders kunnen komen om te studeren/meer te leren
over God/zelfstudie
 Kan deze workshop vaker gegeven worden, en dan langer dan een week?
 Er moeten meer plaatsen voor deelnemers komen (we hadden nu per week plaats voor 30
deelnemers)
 De workshop was heel interessant en we hebben veel dingen voor het eerst gehoord. Het heeft ons
geloof in God versterkt en het heeft ons dichter bij God gebracht.
 De workshop heeft ons goed geestelijk voedsel gegeven. Het heeft ons antwoord gegeven op dingen
die onduidelijk.
 De workshop geeft goede achtergrond informatie over gebeurtenissen in de Bijbel, etc. Deze kennis
zullen we gaan gebruiken en verspreiden in onze dorpen.
Al met al kunnen we terugkijken op drie hele mooie weken en we bidden voor zegen op dit werk en
zegen voor de kerkleiders die deze kennis mee terugnemen naar hun dorpen en kerken, waar zij het
Woord verder uit kunnen dragen!

De veranda waar de lessen worden gegeven

Opdrachten maken

