
H A N D L E I D I N G  V O O R  

G A S T B L O G G E R S



I N T R O D U C T I E

He ́ fantastische vrouw, 

 

Wat ontzettend tof dat jij jouw schrijftalent 

wilt inzetten voor Zij Lacht! Als je vaker onze 

overdenkingen leest, dan weet je vast dat we 

schrijven volgens een vast format. In deze 

handleiding leggen we het format aan je uit, 

zodat je op basis daarvan een overdenking 

kunt schrijven.  

 

Ik wens je Gods wijsheid, inspiratie en 

creativiteit toe bij het schrijven van een 

gastblog! 

 

Liefs Liza 



Kopieer onderstaande onderdelen naar een Word-document en zorg dat 

je alle onderdelen invult. Lees voor een toelichting op de verschillende 

onderdelen verder in dit document. 

 

Titel 

 

Lead/eerste alinea 

 

Overdenking 

 

Aan de slag! 

 

Bronnen 

 

Metabeschrijving 

 

Focustrefwoord 

 

Categorie  

 

Quote 

t e m p l a t e



Je titel is (ongeveer) tussen de 10 en 20 woorden. 

 

Gebruik een titel die aanspoort om erop te klikken. 6 trucjes die bijna 

altijd werken: 

 

TIPS 

 

1. Gebruik opsommingen 

• Lijkt God ver te zoeken? 7 tips om Hem weer te vinden! 

• 3 dingen die je nog niet wist over David 

• Verslaafd aan je telefoon? 5 tips om je telefoon te gebruiken voor God! 

 

2. Stel de vraag ‘hoe doe je dat?’ 

• Een gebedswandeling: wat is het, hoe werkt het en waar doe je het? 

• Jezus stierf voor onze zonden. Waarom moest dit gebeuren? 

• Jouw eerste liefde voor Jezus herstellen: hoe doe je dat? 

 

3. Stel een vraag 

• Zijn wij echt Gods slaven? 

• Wat kunnen we leren van mieren? 

• Een dag met God: hoe gaat dat in de praktijk? 

 

4. Richt je direct tot de lezer! 

• Wat geloof jij? 

• Geef je over aan God! 

• Moge God je zegenen met onrust 

 

5. Maak de titel ‘negatief’ 

• 7 fouten die we als christenen vaak maken 

• Jezus volgen: het onverstandigste wat je kunt doen 

 

6. Maak het makkelijk 

• Wat leren we van Jabes? 5 tips waar je direct mee aan de slag kunt! 

• 3 simpele stappen om meer te halen uit jouw gebedsleven 

 

T i t e l



Je lead bestaat uit 700-800 tekens inclusief spaties. Die kun je in Word 

vinden onder Extra > Aantal woorden. 

 

De eerste alinea van je blog is voor een lezeres cruciaal. Deze bepaalt of 

zij de rest van jouw blog ook wil lezen. Als ze het niet interessant genoeg 

vindt, haakt ze af. Hoe maak je jouw lead nou interessant genoeg? 

 

TIPS 

 

• Verwerk een korte samenvatting in de lead 

• Gebruik een alinea die je later in jouw blog nog eens verwerkt 

• Stel vragen en geef aan dat deze vragen in de blog worden beantwoord 

• Schets een situatie waar lezeressen zich goed aan kunnen spiegelen 

 

L e a d  ( e e r s t e  a l i n e a )



Je volledige overdenking (inclusief lead, tussenkoppen en 'aan de slag!' is 

tussen de 700 en 1000 woorden.  

 

Bijbel als uitgangspunt 

Gebruik in je overdenking altijd een Bijbelgedeelte als uitgangspunt. 

Houd onze missie ook in gedachten tijdens het schrijven: "we dromen van 

een samenleving waarin krachtige vrouwen opstaan die leven vanuit hun 

relatie met God en de ander, zodat zij daar vanuit de dag van morgen 

tegemoet kunnen lachen." Jouw overdenking dient ter opbouw voor het 

verdiepen van de relatie met God en/of de mensen om hun heen vanuit 

christelijk perspectief. Schrijf jouw gedachten niet op alsof je de 

waarheid in pacht hebt. Laat zien dat het om jouw persoonlijke ervaring 

of mening gaat door te schrijven: "Ik denk" of "In mijn ervaring" etc. 

 

Bijbelvertaling 

Bij voorkeur gebruiken we de Herziene Statenvertaling, omdat de Zij Lacht 

Bijbel ook in deze vertaling is uitgegeven. Uiteraard ben je vrij om andere 

vertalingen te gebruiken. Noteer altijd waar de Bijbeltekst staat en 

daarachter tussen haakjes de afkorting van de vertaling. Voorbeeld: 

 

Kracht en glorie zijn haar kleding, 

 zij lacht de komende dag toe. 

- Spreuken 31:25 (HSV).  

 

TIPS 

 

• Gebruik tussenkoppen. Niet verplicht, wel sterk aan te raden! 

• Maak lijstjes (verplicht als je in je titel '3 tips' belooft' 

• Schrijf tussendoor een mooie quote in grotere letters. Dit kan een zin 

zijn die je al eerder hebt geschreven, maar het kan ook een citaat zijn 

van een ander. Dit maakt je tekst levendiger. 

 

O v e r d e n k i n g



1. Hoe gebruik je de Bijbel en andere bronnen in je blog? Heb je een 

bepaald onderwerp of situatie in gedachten en zoek je daarbij een 

Bijbelgedeelte, of andersom? Jouw ervaring en het doel van het 

Bijbelgedeelte hoeven elkaar niet uit te sluiten. Het kan zijn dat jouw 

ervaring bij de tekst niet overeenkomt met het doel van het 

Bijbelgedeelte. Wanneer dit het geval is, is het goed je daarvan bewust te 

zijn. Schrijf het dan niet op als waarheid, maar laat duidelijk blijken dat 

dát jouw ervaring bij het gedeelte is.  

 

2. Een Bijbelboek of Bijbeltekst heeft een bepaalde boodschap. We 

kunnen die boodschap achterhalen door onszelf te verdiepen in de 

achtergrond van het Bijbelboek – of tekst. Dat is handig, je hoeft dus niet 

zelf op zoek te gaan naar een boodschap, die wordt je al aangereikt in 

de Bijbel zelf. Het kost soms wel even wat zoekwerk om daar achter te 

komen. Meestal kun je de boodschap van het Bijbelgedeelte ook in onze 

context gebruiken. 

 

3. Houd jezelf deze twee vragen voor als je de Bijbel onderzoekt: 1. Waar 

gaat dit gedeelte over? 2. Wat zou de schrijver hiermee willen zeggen?  

 

4. Bij bovenstaande vragen kan het volgende je helpen: probeer bij het 

lezen van een Bijbeltekst de volgende stappen te gebruiken: Observeren: 

feitenonderzoek. Heb je begrepen wat er staat? Interpreteren: Wat wil 

God ons door dit gedeelte duidelijk maken? Toepassen: je trekt lijnen van 

de tekst naar je eigen leven. 

 

5. Wees je bewust van de vooronderstellingen die je meeneemt bij het 

lezen van de Bijbel. We hebben allemaal een ‘bril’ op als we de Bijbel 

lezen. Die hebben we meegekregen uit onze christelijke opvoeding, of 

kerk waar we deel van uitmaken. Vooral als een Bijbelverhaal bekend is, is 

het lastig om die op een andere manier te lezen. Als je weet dat je een 

bril ophebt, kun je die ook afzetten. Probeer bij een Bijbeltekst niet te 

denken: ‘o, dat ken ik wel’. Maar laat de tekst op je inwerken, probeer die 

bril eens af te zetten. Je kunt dan leuke ontdekkingen doen.

5  t i p s  v o o r  ' b i j b e l s  
s c h r i j v e n '



Blogs worden altijd afgesloten met een 'Aan de slag!' Hierbij maak je een 

praktische vertaling naar het dagelijks leven. Je geeft je lezers een 

opdracht mee, iets waar ze direct mee aan de slag kunnen. Maak het 

gemakkelijk, zorg dat jouw lezers echt iets kunnen met jouw blog. 

 

TIPS 

 

• Luister lied X 

• Bid voor X en Y 

• Maak een mooie kunstwerk van deze zin Z 

• Denk na over X 

 

Beperk je tot maximaal drie opdrachten. Te veel wordt ingewikkeld en 

gaan lezeressen nooit allemaal doen. ;-) 

 

A a n  d e  s l a g !  



Maak je eigen content! Dit is echt heel belangrijk. Tekst klakkeloos 

overnemen is verboden. Ben je geïnspireerd door een boek of een 

filmpje? Vermeld dat dan onder je blog. Bijvoorbeeld: 

 

“Naar (titel van het boek) van (naam van de auteur)” of “Gei ̈nspireerd 

door dit filmpje”.

B r o n n e n  



Kies 1-5 zin(nen) of Bijbeltekst(en) uit jouw blog voor in Instagram Stories. 

Kies een zin die aantrekkelijk is om te delen. 

Q u o t e  



Schrijf ten slotte een kort stukje over jezelf waarin je jezelf beknopt 

voorstelt. Lever als aparte bijlage je foto in. 

 

Wellicht inspireren de stukjes van onze huidige schrijfsters je:

d e z e  g a s t b l o g  i s  
g e s c h r e v e n  d o o r . . .



Je levert je gastblog in een Word-document samen met een foto van 

jezelf in via een mailtje naar Jacomien, onze content manager: 

 

jacomien@zijlacht.nl. 

 

Door een gastblog te mailen, ga je ermee akkoord dat we de overdenking 

op onze website en kanalen mogen publiceren.  

 

- 

 

Omdat we veel gastblogs binnen krijgen en niet iedere maand ruimte 

hebben om een gastblog te publiceren, kunnen we helaas niet op iedere 

inzending reageren.  

 

Als we jouw gastblog geschikt vinden om te publiceren, ontvang je van 

ons een mailtje met de publicatiedatum van jouw gastblog. 

i n l e v e r e n


