
Bijbelstudie 2 Koningen 6:17a The Great Reset 

 

Lees 2 Koningen 6:8-23 volgens ‘de Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een  wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft . Wat leert deze bespreking jou? 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• We leven in een tijd van grote veranderingen. Tijdens deze coronacrisis wordt vaak 

gespeculeerd over The Great Reset (zie: https://www.weforum.org/great-reset/). Er 

zou een plan zijn om de wereldorde te veranderen. Wat denk jij? Leven we in een 

tijdperk van veranderingen of een verandering van tijdperk? Wat doet dit met jou? 

• Het is vandaag Hervormingsdag. Op 31 oktober 1517 begon de Reformatie die een 

Great Reset bleek voor de kerk van toen. Een verandering van tijdperk binnen het 

christendom. Wat betekent Hervormingsdag voor jou? 

• Stelling: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Het Bijbelboek Openbaring vindt nu plaats en 

christenen moeten waakzaam zijn; Bijbellezen met de krant in de hand. 

• Stelling: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Het gaat niet om Bijbellezen (ook niet van het 

Bijbelboek Openbaring) bij het licht van de krant, maar bij het licht van Gods genade.  

• Wat is volgens jou de Bijbelse boodschap? Probeer dit eens samen te vatten. 

• De tweede praktijk van het jaarthema kerk2030 (zie: www.kerk2030.nl) is 

“vertrouwen op de kracht van genade.” Wat is de kracht van genade? Wat zou er 

veranderen in deze wereld wanneer zij leeft vanuit genade? 

• Hoe geef jij in het dagelijks leven handen en voeten aan genade? 

• Stelling: wanneer je de Bijbel leest zonder de bril van genade ben je niet anders dan 

de wereld om je heen. 

• Stelling: hoewel de Reformatie de genade van Christus herontdekte blijft het jammer 

dat hierdoor de biecht in onbruik raakte. Juist in de biecht ontvang je genade en leer 

je genade te geven en te doen.      © Reinier Kramer | 2021 
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