
STATUS UPDATE 
 

 

Doel 

- Leren goed om te gaan met sociale media. 

- Leren om sociale media ook te gebruiken om te getuigen. 

- Bewust maken welke beperkingen sociale media hebben. 

 

Doelgroep 

Tieners en jongeren 

 

Tijd 

Moment 1:  1 minuut 

Moment 2:  45 minuten 

Moment 3:  30-45 minuten 

 

Materiaal 

Geen 

 

Beschrijving 

 

Moment 1 
Vertel dat ze de volgende keer hun mobiel mee moeten nemen. 

 

Moment 2 
Deel jouw favoriete Bijbeltekst met de groep en vertel waarom dit jouw favoriete tekst is. Het 

is mooi als je hierin iets van jezelf kunt delen, iets persoonlijks. Vertel dat je allemaal wel eens 

iets gelezen of gehoord hebt uit de Bijbel, wat je raakt of wat je mooi vindt. Maak daarna 

groepjes van 4-5 personen en laat ze hun eigen favoriete Bijbeltekst opzoeken en met elkaar 

delen. Waarom is dat je favoriete Bijbeltekst? Wat spreekt je aan? Wanneer heb je die 

gelezen/ontvangen? Geef hier ongeveer 10 minuten de tijd voor.  

 

Koppel het daarna plenair terug. Laat wie dat wil iets vertellen over het gesprek dat ze hebben 

gehad of hoe het was om dit met elkaar te delen. Je kunt kort met elkaar doorpraten hoe ze 

het vinden om over de Bijbel of over hun leven met God met elkaar te praten. Doen ze dit 

makkelijk? Is het lastig?  

 

Vraag dan hoe ze hun favoriete Bijbeltekst met nog meer mensen zouden kunnen delen.  

Probeer het gesprek zo te leiden dat ze uitkomen bij sociale media. Kun je die gebruiken om 

iets te delen over je geloof? Laat ze kort de voor- en nadelen benoemen.  

 

 

 



De actie 

Gebruik een aantal punten die ze genoemd hebben als inleiding op de uitdaging die je voor ze 

hebt. Breng dit met veel enthousiasme, zorg dat je de groep meekrijgt. Daag ze uit om hun 

favoriete Bijbeltekst te delen op hun sociale media. Maar dan wel op een ludieke manier. Je 

neemt je favoriete Bijbeltekst en kiest daar één woord uit. Zet achter dit woord de cijfers van 

het hoofdstuk en versnummer. Johannes 3:16 wordt bijvoorbeeld ‘Lief 316’, Johannes 14:6 

wordt ‘Weg 146’ en Spreuken 3:5 wordt ‘Vertrouw 35’. Zet dit in je status update op (al) je 

sociale media. Zonder uitleg aan de lezers ! Like de updates van deze hele groep en wacht af 

hoe anderen hierop reageren.  

  

Als mensen je vragen naar je update, vertel dan waarom dit je favoriete Bijbeltekst is. Vertel 

ook over deze actie. Stuur het onderstaande bericht door en daag ze uit om ook met deze 

actie mee te doen. Met de actie willen we laten zien hoe belangrijk de Bijbel voor ons is. Je 

mag alleen mee doen als je het eens bent met deze Bijbeltekst: ‘Heel de Schrift is door God 

ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te 

voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk 

goed werk volkomen toegerust’ (2 Timotheüs 3:16). Licht deze tekst eventueel toe in je eigen 

woorden.  

 

Laat dit getuigenis horen aan ieder die erom vraagt en laten we kijken wat er gebeurt. Neem 

je favoriete Bijbeltekst en kies daar één woord uit. Zet achter dit woord de cijfers van het 

hoofdstuk en versnummer. Johannes 3:16 wordt bijvoorbeeld ‘Lief 316’, Johannes 14:6 

wordt ‘Weg 146’ en Spreuken 3:5 wordt ‘Vertrouw 35’. Leg niet uit waarom! 

 

Met deze actie willen we laten zien hoe belangrijk de Bijbel voor ons is. Je mag dus alleen 

meedoen als je het eens bent met deze Bijbeltekst: ‘Heel de Schrift is door God ingegeven en 

is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 

rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk 

volkomen toegerust’ (2 Timotheüs 3:16). 

 

Als er mensen reageren op je status update, vertel dan in een privébericht over deze actie 

en vertel waarom jij voor deze Bijbeltekst hebt gekozen. Stuur dit bericht aan hen door en 

daag hen uit om mee te doen en ook een status update te posten met hun favoriete 

Bijbeltekst.   

 

Bedankt en veel zegen! 

 

 

Aan de slag 

Laat ze allemaal hun mobiel pakken en meteen hun Bijbeltekst posten. Laat iedereen elkaars 

update liken. Doe zelf ook mee. Stuur het doorstuurberichtje naar iedereen in de groep in een 

privébericht, zodat zij hem weer kunnen doorsturen aan mensen die er bij hen naar vragen.  

Vertel dat je er de volgende keer op terugkomt. Wakker hun enthousiasme en 

nieuwsgierigheid aan om te gaan ontdekken hoeveel reacties ze gaan krijgen en hoe groot het 

netwerk wordt van mensen die meedoen.  

 

 

 

 



Moment 3 

 

Vraag aan de groep hoe het is gegaan. Hoeveel likes hebben ze gekregen op hun bericht? 

Hoeveel mensen hebben er vragen over gesteld? Hoe was hun reactie toen je vertelde waar 

het om ging? Hoeveel anderen zijn ook mee gaan doen?  

 

Vraag ook door naar de persoonlijke betrokkenheid die ze hebben ervaren via sociale media. 

Hoe is de interesse van anderen in jou? Heb je mensen in je netwerk waarvan je dacht dat ze 

wel zouden reageren en die het niet gedaan hebben? Wat vind je daarvan? Heb je ook 

weleens iets geliked zonder dat je echt naar de foto of het bericht hebt gekeken? Om dingen 

echt met elkaar te delen, heb je oprechte interesse in elkaar nodig, je moet de tijd nemen om 

echt te luisteren, door te vragen en in gesprek te raken. Voor een gesprek dat dieper gaat, heb 

je gezamenlijke belangstelling nodig: iets wat je allebei leuk of belangrijk vindt.   

 

Vraag dan wat je nodig hebt om het evangelie goed te kunnen delen. Laat ze in groepjes 

daarover nadenken en koppel aan het einde plenair terug. Een aantal punten waar je aan kunt 

denken: 

- Face to face contact werkt sterker dan online 

- Oprechte belangstelling in de ander 

- Liefde voor de ander 

- Laten zien wat je belangrijk vindt 

- Eerlijk zijn, geen show of masker voorhouden online 

- Moed om voor je geloof uit te durven komen (zowel face to face als online) 

- Elkaar steunen en bemoedigen; je bent niet de enige die gelooft.  

 

 

Sluit af met Mattheüs 28:18-20, het Grote zendingsbevel. Maak het persoonlijk en vertel: ‘We 

zijn allemaal geroepen om te getuigen. Ook jij. In woord en daad, online en offline. Laten we 

alle mogelijkheden die we krijgen hiervoor gebruiken’.  

 

 

 

 

 

 

 

 


