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Inleiding
In eerdere studies hebben we gekeken naar onze relatie met God. We hebben gezien dat
God ons volledig kent, maar dat wij Hem vaak nog niet goed kennen. Een van de
manieren om aan deze relatie te bouwen, is door Bijbellezen.

Principes
Als je Bijbel leest, dan kan dat best wel lastig zijn. Veel van het Nieuwe Testament is goed te begrijpen,
maar er zijn ook gedeeltes waarbij het best lastig is. Het is dan goed om uitleg te vragen aan een andere
gelovige of naar een studie te luisteren hierover. Om zelf goed te begrijpen wat je leest, zijn een paar basis
principes van essentieel belang:
1.
2.
3.
4.
5.

De Bijbel spreek over Christus
De Bijbel is geïnspireerd
De context is bepalend voor de betekenis
De Bijbel verklaart zichzelf
Laat een ‘waarheid’ vaststaan op minimaal twee verzen

6.
7.
8.
9.
10.

Je leest wat er staat, je gelooft wat er staat en dan heb je wat je er staat.
Begrijp dat er verschillende verbonden zijn
Bestudeer de grondtekst
Weet wat profetie is
Gebruik typologie als verrijking
Johannes 5:38
U onderzoekt de Schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben; en
die zijn het die van Mij getuigen;
Lukas 24:25-27, 44
25 En Hij zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart in het geloven van
alles wat de profeten hebben gesproken!
26 Moest de Christus dit niet lijden, en zo in zijn heerlijkheid binnengaan?
27 En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de
Schriften over Hem stond.
44 Hij nu zei tot hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u
was, dat alles moest worden vervuld wat over Mij geschreven staat in de wet
van Mozes en in de profeten en psalmen.
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1)
2)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2 Timotheüs 3:16-17
16 Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te
verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid,
17 opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust.
2 Samuel 23:2-3
2 De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken,
en Zijn woord is op mijn tong.
3 De God van Israël heeft gezegd,
de rots van Israël heeft tot mij gesproken:
Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige,
een Heerser in de vreze Gods.
3)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Psalm 53:2
De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’.

4)
5)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Johannes 3:14
14 En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon
des mensen verhoogd worden,

1)
2)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Een paar tips:
✓ Kies een vast moment op de dag dat je je Bijbel leest
✓ Begin met gebed voordat je gaat lezen
✓ Begin met Lukas, gevolgd door Handelingen, Galaten, Filippenzen en Efeze
o Probeer overlap te houden per keer dat je leest, zodat je de context vasthoudt.
o Stel jezelf steeds de volgende vragen:
▪ Wat zegt het over God en Zijn wil?
▪ Geldt dit enkel voor die tijd, of geldt het ook voor ons (mij)?
▪ Wat betekent het voor de tijd waarin het geschreven is?
✓ Houd aantekeningen bij van wat je leert en van wat je niet begrijpt
✓ Zorg dat je antwoorden krijgt op je vragen (mail Gerke)
✓ Lees de 5 brieven nogmaals en zoek nu steeds de citaten uit het Oude Testament op in het Oude
Testament zelf en lees daarbij de context.
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