Ter inleiding
Voor je liggen 24 verschillende manieren om je Bijbel te lezen en te
bestuderen. De ene methode is geschikter voor persoonlijk gebruik,
een andere kan goed gebruikt worden in groepen.
Niet alle methodes zul je zelf bruikbaar vinden, zoek naar wat bij jou
past en wissel ook af. Het combineren van verschillende methoden is
ook goed mogelijk.
Uiteindelijk gaat het erom dat je, met behulp van deze middelen, Gods
stem ontdekt en verstaat in Zijn Woord. Als een methode daar niet
dienstbaar aan is, kun je die beter niet gebruiken.
De 24 methoden zijn zo geordend dat de meest toegankelijke en
makkelijk te gebruiken methoden als eerste komen en de wat lastigere
of uitgebreidere methoden later.
Veel zegen gewenst bij het bestuderen van het Woord van de levende
God!
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Parafraseren – Geef weer in eigen woorden
Omschrijf het vers in eigen woorden.
Iedereen kan voor zichzelf het hele Bijbelgedeelte in eigen woorden
weergeven.
Een variant is dat kringlid A vers 1 parafraseert, kringlid B vers 2 enz.
Zo wordt je gedwongen ‘christelijk vakjargon’ te vermijden,
overbekende gedeelten komen weer ‘tot leven’ en moeilijke passages
worden toegankelijk.
__________________________________________________________
Zweedse methode
Lees een Bijbelgedeelte en voeg de volgende symbolen toe:
↑
iets over God
↓
iets over de mens
!
iets nieuws
?
iets wat niet begrepen wordt
→
iets om te gehoorzamen
__________________________________________________________
Kernwoorden
Probeer ieder voor zich de volgende woorden te koppelen aan verzen
uit het Bijbelgedeelte. Bespreek het daarna met elkaar.
Bekering
Geloof
Belijdenis
Genade
Belofte
Lofprijzing
Berouw
Zaligheid
Dankbaarheid
Zonde
__________________________________________________________
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De één-vraag methode
Lees de tekst en geef antwoord op de vraag: Hoe leer ik de Heere hier
kennen?
Let op een aantal dingen:
 Wat doet de Heere hier?
 Hoe is Zijn verhouding tot de mensen?
 Welke eigenschappen laat Hij hier van Zichzelf zien?
__________________________________________________________
Gevoelens benoemen
Je brengt onder woorden welk gevoel (of welke gevoelens) er bij je
boven komen als je een Bijbelgedeelte leest.



Lees het gedeelte door.
Leg je Bijbel vervolgens opzij en stel jezelf de vraag: welk gevoel
roept dit gedeelte nu bij me op. Maakt het me boos, dankbaar,
verdrietig, blij, somber, bang, onzeker, rustig of wat voor
gevoel dan ook.
 Breng voor jezelf onder woorden waarom dit gedeelte juist dit
gevoel oproept. Hoe komt dat, wat is er gebeurd, waar moet je
aan denken?
 Pak je Bijbel er weer bij en lees het gedeelte nog een keer.
Klopt het dat dit gedeelte juist dit gevoel oproept. Waarom
wel/niet? Wat ga je ermee doen?
 Deel je ervaringen met elkaar
__________________________________________________________
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Vier keer B
Lees het Bijbelgedeelte goed door en beantwoord de volgende vier
vragen:
1. Wat wil ik leren van dit gedeelte (Bedenken)?
2. Waarvoor wil ik de Heere Bedanken?
3. Wat wil ik aan God Belijden?
4. Waarvoor wil ik Bidden?
__________________________________________________________
Woorden die opvallen
Deze methode heeft vier eenvoudige stappen:
1. Lees het Bijbelgedeelte aandachtig door.
2. Let vooral op de werkwoorden. Bij wie horen de werkwoorden?
Maak een lijstje van wie wat doet in dit Bijbelgedeelte.
3. Vraag je af welke actie je het meest verwondert, en waarom.
4. Vraag je af wat dit zegt over jouw leven en over de Heere.
__________________________________________________________
Actief lezen methode
Beantwoord bij het Bijbelgedeelte de volgende drie vragen:
1. Wat leert dit Bijbelgedeelte over wie God is?
2. Wat leert dit Bijbelgedeelte over wie wij als mens zijn?
3. Welke persoonlijke les trekken we uit dit Bijbelgedeelte
(hebben we bekering nodig, belijdenis, een specifiek gebed,
anderszins)?
__________________________________________________________
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Drie vragen methode
Je stelt drie vragen aan een Bijbelgedeelte:
1. What?
2. So what?
3. Now what?
Betekenis van de vragen
1. What?
Deze eerste vraag is belangrijk omdat je de 'wat' vragen stelt. Wat
staat er? Wat betekent dit voor de lezer? Wat voor werkwoorden staan
er? Wat is het onderwerp waar de schrijver over schrijft? Wat is
belangrijk en wat is een tussengedachte? Wat wordt er herhaald (zeker
in het Oude Testament)? Wat betekenen de woorden die ik niet
begrijp? Enzovoorts.
Door deze vragen aan een gedeelte te stellen kom je er snel achter hoe
de zinnen in elkaar zitten, op elkaar bouwen en wat de kerngedachte
van de schrijver is. Let zeker op de werkwoorden, want daar vind je de
actie of handelingen die belangrijk zijn.
2. So what?
De tweede vraag is net zo belangrijk, omdat je de waarheid die je net
geleerd hebt, gaat toepassen op jouw leven en de situaties waar jij je
in bevindt. Het is niet genoeg om alleen kennis te hebben van de Bijbel
(door de 'wat' vragen te stellen), maar je wilt ook weten hoe dit in
jouw leven waar is.
Onder ‘So What’ stel je de 'hoe' vragen en beginnen met ‘Naar
aanleiding van wat ik gelezen heb...’: Naar aanleiding van wat ik
gelezen heb...Hoe verandert deze gedachte mijn leven? Hoe wil God
dat ik me anders gedraag? Hoe wil God dat ik anders denk? Hoe wil
God dat ik anders spreek? Enzovoorts.
'So what' is de brug tussen wat de Bijbel zegt en hoe de Bijbel jouw
leven aanspreekt.
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3. Now what?
Deze laatste vraag is het makkelijkst te stellen, redelijk makkelijk te
beantwoorden, maar nogal moeilijk om in de praktijk te brengen. Hier
vraag je jezelf specifiek wat jij anders gaat doen and hoe dat moet
gebeuren. Je beantwoordt de vraag: Nu dat ik de kennis heb van wat
dit tekstgedeelte mij leert en nu dat ik weet wat de Heere wil dat ik
doe, wat moet ik nu aanpassen en hoe ga ik dat ook daadwerkelijk
doen?
__________________________________________________________
Vijf vragen
Lees een kort Bijbelgedeelte en probeer te begrijpen wat er staat.
Beantwoord de volgende vijf vragen:
1. Waar gaat het gedeelte over?
2. Over wie gaat het in het gedeelte?
3. Wat zegt dit over de Heere God?
4. Wat zegt dit over jou?
5. Wat zegt de Heere God tot jou?
__________________________________________________________
Vijf stappen methode - Een Bijbelstudiemethode voor groepen
Vijf stappen:
1. Lezen
- Lees om de beurt een stukje van het Bijbelgedeelte hardop.
2. Ontdekken
- Vraag jezelf af: Welke waarheid in dit gedeelte is belangrijk
voor mij? Waarom?
- Schrijf je gedachten op. Wissel met elkaar de eigen
ontdekkingen uit.
3. Vragen
8
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Vraag: Welke vraag zou ik aan de groep willen stellen?
Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk op papier.
Verzamel alle vragen uit de groep.
Bespreek de vragen en probeer zoveel mogelijk antwoorden te
vinden.
4. Doen
- Vraag: Welke waarheden in dit gedeelte zijn relevant en
kunnen vandaag toegepast worden?
- Maak met de groep een lijstje van relevante waarheden.
- Schrijf daarna voor jezelf op wat jouw persoonlijke toepassing
is. Wat ga jij met één van die waarheden doen?
5. Bidden
- Vraag: Hoe wil ik naar God reageren?
- Breng in je gebed bij God wat je gelezen, gehoord of geleerd
hebt.
__________________________________________________________
Studievragen
Stel de volgende vragen bij een Bijbelgedeelte:
1. Wat zegt dit gedeelte over de God de Vader, God de Zoon, God
de Heilige Geest?
2. Welke waarschuwing komt erin naar voren, ook voor mij?
3. Welke belofte wordt hier weergegeven, ook voor mij?
4. Welk gedeelte spreekt mij het meest aan?
5. Welk onderdeel kan ik gebruiken voor mijn persoonlijk gebed?
__________________________________________________________

9

Luisterend lezen (Bijbellezen met het hart)
Bij deze Bijbelstudiemethode worden de Bijbelwoorden met het hart
gewogen, het leven wordt ernaast gelegd en ten slotte kleurt het
Bijbelgedeelte het gebed.
1. Rust
Zorg voor rust in je omgeving en in je hart. Richt je op God, door
bijvoorbeeld iets te zingen.
2. Gebed
Bid om de hulp en leiding van de Heilige Geest.
3. Lezen
Lees de tekst. Om deze goed in je op te kunnen nemen moet het geen
grote lap zijn. Kies eventueel een kernpassage uit de Bijbelstudie uit.
Lees de tekst langzaam, aandachtig, rustig en meerdere malen, hardop
en voor jezelf, zodat de tekst tot je door kan dringen. Lees de woorden
alsof je ze voor het eerst hoort. Raak zo vertrouwd met de woorden,
bewaar ze in je hart.
4. Overdenken
Overdenk de tekst (voor jezelf, in stil gebed), laat de tekst op je
inwerken. Associeer, breng de tekst in verband met je eigen leven.
Lees de tekst opnieuw. Sta stil bij woorden die je opvallen, die blijven
hangen. Vraag je (biddend) af: wat zegt dit woord me? Wat raakt me?
Voel ik weerstanden: boosheid, verdriet, machteloosheid, verzet? Is er
iets dat me treft, wat ik mooi vind, waar ik blij van word, wat me
verdrietig maakt? Waarom raakt het mij? Wat kan het betekenen in
mijn situatie? Hoe kan ik op deze woorden reageren?
5. Uitwisselen
Wissel kort met elkaar uit wat je opvalt, wat je ervaren hebt, wat je
raakt, wat blijft hangen, wat God duidelijk maakt.
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6. Gebed
Breng in gebed bij de Heere wat je ontdekt hebt, wat je geleerd hebt
en wat je je afvraagt. Bedank Hem vervolgens voor wat je gelezen
hebt, belijd Hem de verkeerde dingen die je bij jezelf tegenkomt en bid
om kracht om te doen wat Hij van je vraagt. Vergeet niet om Hem te
prijzen: om Wie Hij is, om wat er in de tekst over hem staat, om wat Hij
je heeft laten zien en om wat Hij tegen je zegt.
__________________________________________________________
ABC’tje
Deze Bijbelstudiemethode is heel geschikt als persoonlijke
voorbereiding op een gezamenlijke Bijbelstudie.
1. Geef het Bijbelgedeelte een titel
2. Kies uit het gedeelte het vers uit, dat het thema van het
gedeelte het beste verwoordt. Schrijf dit vers op.
3. Schrijf in eigen woorden een gedachte uit het gedeelte op, die
je erg heeft aangesproken. Noteer in een paar zinnen hoe je
deze waarheid kunt toepassen.
4. Noem moeilijke punten. Schrijf alle dingen op, die je niet goed
begrijpt, of waar je moeite mee hebt.
5. Schrijf in eigen woorden een samenvatting van het gedeelte, of
de belangrijkste verzen. Houd je aan wat er staat en probeer
niet vooruit te lopen op wat het betekent. Houd als vuistregel
aan dat je vijf woorden per vers gebruikt. Niet als bindende
regel, maar als hulp om niet te bondig om te omslachtig te zijn.
Wissel, wanneer je bij elkaar komt, wat je geleerd hebt uit en bespreek
het. Probeer samen ook dieper op de betekenis van het gedeelte in te
gaan.
__________________________________________________________
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Negen stappen methode (Daily bread, of ‘9xP’)
Stap 1 - Passage:
Kies een gedeelte, bid om wijsheid en lees het 3 keer.
Stap 2 - Picture it:
Visualiseer de tekst, maak een plaatje van de ‘scene’. Hoe zou jij
reageren? Hoe zou jij je voelen? Als het bijvoorbeeld gaat over Gods
Woord als een licht op je pad, kun je je een reiziger op een donkere
weg voorstellen met een lamp.
Stap 3 - Pronounce it:
Lees het een paar keer hardop voor met telkens de klemtoon op een
ander woord.
Stap 4 - Paraphrase it:
Herformuleer het in je eigen woorden
Stap 5 - Personalize it:
Ruil voornaamwoorden in voor je eigen naam
Stap 6 - Pray it:
Maak van dit vers een gebed
Stap 7- Probe it:
Gebruik S-P-A-C-E-P-E-T-S:
S = Sin; welke zonde moet ik bekennen?
P = Promise; welke belofte vind ik in wat ik lees?
A = Attitude; welke houding van mij moet ik veranderen?
C = Command; aan welke opdracht moet ik me houden?
E = Example; welk voorbeeld moet ik volgen?
P = Pray; welk gebed heb ik nodig om te bidden?
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E = Error; welke fout moet ik vermijden
T = Truth; welke waarheid moet ik onthouden?
S = Something; wat heb ik nodig om God voor te prijzen?
Stap 8 - Plan it:
beslis hoe (concreet) je het toepast (de komende week)
Hoe kan ik dit naleven? Welke veranderingen zijn hiervoor
noodzakelijk?
Stap 9 - Portable verse:
leer dit vers uit je hoofd!
__________________________________________________________
Aspecten van de tekst
Ga in de Bijbeltekst op zoek naar verschillende aspecten en leer zo de
betekenis van de tekst beter verstaan.
1. Zakelijk aspect
Wat gebeurt er precies?
2. Expressief aspect
Welke gevoelens zijn er? Hoe worden die zichtbaar? Welke bedoelingen
hebben sprekers, schrijvers, hoofdpersonen? Hoe presenteren deze
personen zich?
3. Relationele aspect
In wat voor verhouding staan de mensen tot elkaar? Welke rol spelen
ze? Is er sprake van gelijkheid of ongelijkheid? Hoe voelen ze zich door
elkaar behandeld?
4. Appellerend aspect
Welke boodschap is er? Wat wil de één bij de ander bereiken?
__________________________________________________________
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Vragen stellen aan de tekst
Met behulp van onderstaande vragen kun je, met hulpmiddelen als
Bijbelstudieboeken, Bijbelse woordenboeken en commentaren, de
betekenis van een tekst beter achterhalen.
1. Lees
Lees de tekst en schrijf op wat je opvalt.
2. Stel vragen
Lees de tekst steeds weer en schrijf alles op wat je kunt bedenken aan
vragen.
Bijvoorbeeld: Wat gebeurt er? Wat gebeurt hiervoor en wat erna?
Waarom gebeurt dit of waarom zegt iemand dit? Waarom staat dit in
de bijbel? Wat is de volgorde van de gebeurtenissen?
Voor een tekst zijn meestal wel meer dan 25 vragen te bedenken!
Neem er de tijd voor zoveel mogelijk verschillende soorten vragen te
bedenken.
3. Zoek antwoorden
Probeer de vragen te beantwoorden. Soms zijn er meer antwoorden
mogelijk, schrijf ze allemaal op. Vragen waar je echt niet uitkomt kun je
overslaan. Tijdens het beantwoorden komen misschien nieuwe vragen
op. Schrijf die ondertussen op.
4. Opnieuw: zoek antwoorden
Wanneer je klaar bent, loop je opnieuw de vragen langs. Misschien kun
je inmiddels vragen beantwoorden waar je in eerste instantie niet
uitkwam. Vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk waren,
kunnen nu misschien definitief beantwoord worden.
__________________________________________________________
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Vers-voor-vers methode
Dit is een grondige Bijbelstudiemethode die geschikt is om diepgaand
een heel Bijbelboek te bestuderen.
Kies een Bijbelboek uit. Doe een korte achtergrondstudie over het
boek. Wie is de auteur, waarom is het geschreven, in welke tijd,
belangrijke personen en dergelijke.
Neem vervolgens het eerste hoofdstuk en bestudeer dat vers voor
vers. Beschrijf per vers de volgende acties:
1. Kopieer
Schrijf het vers over.
2. Parafraseer
Beschrijf het vers in eigen woorden
3. Vraag en antwoord
Wat vraag je je af?
4. Verwijzingen
Zoek en bekijk relevante verwijzingen in de bijbel.
5. Zoek
Zoek in een (Bijbels) woordenboek of encyclopedie naar de betekenis
van bepaalde woorden of namen.
6. Maak een persoonlijke toepassing
Hoe kan dit vers betekenis hebben voor je leven vandaag?
Wanneer je klaar bent met deze vers-voor-vers-analyse, kun je het
hoofdstuk een titel geven en een kernvers of verzen. Schrijf een korte
samenvatting van dit hoofdstuk.
Herhaal het hele proces voor ieder hoofdstuk van het Bijbelboek.
Bedenk vervolgens een titel voor het Bijbelboek.
__________________________________________________________
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Ontdekkende Bijbelstudie (of: inductieve Bijbelstudie)
Een basisbenadering voor het doen van Bijbelstudie waarop diverse
varianten gemaakt zijn.
Er zijn bij deze vorm van Bijbelstudie doen drie aandachtsvelden:
1. Lezen (of: verkennen/observeren)
Je stelt jezelf de vraag: Wat staat er?
2. Luisteren (of: verklaren/interpreteren)
Je stelt jezelf de vraag: Wat betekent het?
3. Leren (of: verwerken/toepassen)
Je stelt jezelf de vraag: Hoe beïnvloedt dit mijn leven?

Hieronder vind je een wat uitgebreidere omschrijving van deze drie
stappen.
1. Lezen
Gebruik pen en (kleur)potlood om woorden, zinnen, concepten,
tekstverbindingen en thema’s op te sporen.
 Stel de bekende vragen: Wat, Waar, Wie, Hoe en Wanneer?
 Spoor taalkundige en inhoudelijke relaties op tussen
tekstgedeelten zoals: herhaling van woorden, gelijkenissen
tussen verzen, contrast in de tekst, oorzaakgevolg relaties,
hoofdgedachten
en
bijgedachten
(nevenschikking/
onderschikking).
 Verplaats je in de eerste hoorders. Hoe komt de Bijbeltekst dan
op je over?
 Markeer signaalwoorden (want, zodat, maar, dus, sinds etc.).
 Markeer voorlopige logische eenheden/groepen in de tekst
(eenheid in thema, tijd, plaats, gedachte, actie, etc.)
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 Zijn er dingen in de tekst die je speciaal opvallen, die
onverwacht of ongewoon zijn of die vragen, verbazing of
onbegrip bij je oproepen? Noteer het.
 Zijn er verwijzingen naar andere Bijbelteksten? Lees deze
teksten erbij, in hun context.
2. Luisteren
Formuleer de betekenis van de tekst.
 Kijk nog eens naar de taalkundige en inhoudelijke relaties die je
in de tekst hebt gevonden. Wat zijn de hoofdverbindingen en
hoofdonderwerpen in dit gedeelte?
 Formuleer kernachtige vragen n.a.v. de dingen die je opvielen
in de tekst. Noteer ook nog eventuele extra vragen n.a.v. de
tekst die op je weg komen.
 Formuleer kernachtige vragen over de taalkundige en
inhoudelijke relaties die je hebt gevonden. Waarom herhaalt de
schrijver dit woord? Waarom gebruikt hij dit contrast?
Handige woorden om te gebruiken zijn ‘waarom(…)’ en ‘wat is
de betekenis van(….)’.
 Concentreer je op de meest belangrijke vragen die direct volgen
uit de Bijbeltekst in zijn grotere verband en die te maken
hebben met de hoofdgedachte.
 Probeer nu met elkaar de vragen te beantwoorden. Je kunt
gebruik maken van:
1. de tekst zelf
2. de directe context van de tekst binnen het Bijbelboek
3. de verwijzingen naar andere Bijbelgedeelten
4. een Bijbels woordenboek, concordantie en/of andere
hulpmiddelen
 Stel jezelf de vraag: welke boodschap wordt overgebracht?
Probeer de hoofdgedachte van de tekst samen te vatten in één
zin.
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3. Leren
Zoek toepassingen van de betekenis van de tekst in onze tijd, in je eigen
leven en in je samenleven met anderen.
 Heb je het idee dat de Heere specifiek tot je spreekt m.b.t. een
aspect van je eigen leven? Zie je verbindingen tussen de tekst
en je eigen ervaring?
 Herken je je in een van de personen uit de tekst, qua
boodschap of ervaring?
 Zijn er concrete geboden, beloften, voorbeelden of
antivoorbeelden in de tekst die je verder helpen?
 Heb je meer zicht op God en jouw relatie met Hem gekregen?
 Welke acties ga je ondernemen als antwoord op wat God je
duidelijk wil maken? Formuleer deze acties zo concreet
mogelijk.
__________________________________________________________
Een heel Bijbelboek doorlezen
Door een heel Bijbelboek in één keer door te lezen, krijg je
gemakkelijker zicht op de grote lijnen en de algemene boodschap van
een Bijbelboek.
Als je met een groep Bijbelstudie houdt, is een bijeenkomst hier vaak
te kort voor. Je kunt wel afspreken dat iedereen thuis het hele
Bijbelboek doorleest en dat je samen je bevingen uitwisselt en een
bepaald gedeelte grondiger bekijkt.
__________________________________________________________
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Deductieve Bijbelstudie (van algemeen naar bijzonder)
Het eigene van deze Bijbelstudiemethode, waarop veel variatie
mogelijk is, is dat je breed (algemeen) begint, en steeds specifieker
(bijzonder) wordt.
In de tekst die je behandelt, kom je een bepaald woord of begrip tegen
(bijvoorbeeld: liefde, barmhartigheid) waarover je graag meer wilt
weten.
 Met behulp van concordantie en/of internetpagina’s als
statenvertaling.net en biblija.net zoek je zoveel mogelijk
teksten op waarin het woord voor komt.
 Je zet op een rij wat het woord in de verschillende teksten
betekent. Gebruik hier evt. Bijbelse woordenboeken voor.
 Uiteindelijk ga je na wat het woord in de specifieke tekst te
betekenen heeft.
Door het begrip eerst zo breed mogelijk te onderzoeken, kun je beter
nagaan wat het in dit bijzondere geval (die ene tekst) te betekenen
heeft.
__________________________________________________________
Onderwerpstudie
De onderwerpsstudie richt zich op een uitgekozen Bijbels onderwerp.
Het doel van de studie is: ontdekken wat de Bijbel allemaal over het
onderwerp onderwijst.
1. Kies een onderwerp (bijvoorbeeld: wonderen)
2. Kies een deel uit de Bijbel (bijvoorbeeld het Bijbelboek Lukas)
3. Verzamel informatie
Je zoekt in het gekozen Bijbelgedeelte alle informatie op die je over dit
onderwerp kunt vinden. Schrijf alle teksten op. Hiervoor kan het
gebruik van een concordantie handig zijn.
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In het genoemde voorbeeld lees je alle wonderen van de Heere Jezus
in het Evangelie van Lukas.
4. Vat de informatie samen
Nadat je alle informatie over het onderwerp verzameld hebt, heb je
waarschijnlijk en lange lijst met tekstverwijzingen. Rangschik deze
teksten op zo’n manier dat het onderwerp gemakkelijk begrepen kan
worden.
Bestudeer de teksten die je verzameld hebt. Bepaal wat het hoofdpunt
is in elke tekst.
Welke andere teksten gaan over hetzelfde hoofdpunt? Orden de
teksten en maak dan een schema en een uittreksel om je studie samen
te vatten.
Denk eraan: Je wilt niet alleen te weten komen wat de Bijbel zegt over
een bepaald onderwerp, je wilt dat wat je geleerd hebt ook toepassen
in je leven.
__________________________________________________________
Biografische Bijbelstudie
Een biografie is de levensbeschrijving van iemand. Een biografische
Bijbelstudie richt zich op de levens van de personen die in de Bijbel
voorkomen. Door de bestudering van Bijbelse personen, leer je van
hun ervaringen.
1. Kies iemand die je wilt bestuderen
2. Verzamel informatie
3. Analyseer de informatie
De hierna volgende lijst noemt wat informatie, die je kunt verzamelen
en analyseren in een biografische studie. Het kan zijn dat de Bijbel over
een genoemd item in de lijst geen informatie geeft, maar probeer in
ieder geval alles wat de Bijbel openbaart over iemand, die jij
bestudeert, te verzamelen.
• Naam en betekenis van de naam
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• Verwanten: ouders, broers en zussen, voorouders, kinderen
• Geboorte: plaats; belang van de geboorte, ongebruikelijke
gebeurtenissen
rond de geboorte
• Kindertijd en vroege scholing
• Vrienden en bekenden: persoonlijke relaties
• Beroep of roeping: welke maatschappelijke positie? Hoe
verdiende men of de
persoon zijn brood?
• Fysieke omschrijving
• Karaktertrekken
• Bijzondere gebeurtenissen: - Eerste ontmoeting met God
- Bekering
- Roeping tot de dienst
Grootste crisis of keerpunt in het persoonlijke leven
• Dood: Wanneer, waar, bijzondere omstandigheden
4. Pas toe wat je geleerd hebt
Maak een persoonlijke toepassing aan de hand van het leven van de
persoon die je bestudeerd hebt.
__________________________________________________________
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Dagboek Bijbellezen
Deze (persoonlijke) manier van Bijbellezen kan je helpen om structuur
in je Bijbellezen aan te brengen en dat wat je leest beter te begrijpen.
 Bid God om Zijn hulp
 Lees het Bijbelgedeelte rustig door
 Vul het formulier ‘dagboek Bijbellezen’ in. Niet altijd kunnen
alle vakken gevuld worden.
 Om de vakken in te kunnen vullen zal je vaak de tekst nog eens
lezen. Omdat je daardoor de tekst vaker achter elkaar leest zal
het je op gaan vallen dat sommige teksten meer zeggen dan op
het eerste gezicht lijkt. Schrijf alle dingen die je opvallen op in
het laatste vak 'Teksten waarbij mij dingen zijn opgevallen'. Zet
er altijd het hoofdstuk en versnummer bij en omschrijf gewoon
in je eigen woorden wat je is opgevallen.
 Het belangrijkste vak dat je zou moeten invullen is 'Op welke
manier kan dat wat ik gelezen heb toegepast worden in mijn
dagelijkse leven?'. Lang niet altijd zal deze vraag gemakkelijk te
beantwoorden zijn maar probeer een manier te vinden. Dat is
per slot van rekening toch één van de doelen van het
Bijbellezen?
 Dank God voor de inzichten die Hij je heeft gegeven en vraag
Hem om ze te laten doorwerken in je leven.
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Dagboek Bijbellezen van _____________________________________
Datum ________________ Gelezen tekst _______________________
Omschrijving van het Bijbelgedeelte in eigen woorden

Welke belofte(s) heb ik gevonden?
Zijn er voorwaarden aan verbonden?
Hoofdstuk en vers Belofte

Voorwaarde

Welk gebod of aanwijzing heb ik gevonden?
Hoofdstuk en vers Gebod of aanwijzing

Hoe kan ik dat wat ik gelezen heb toepassen in mijn leven?
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Teksten die nog niet helemaal duidelijk zijn
Hoofdstuk en vers Wat is niet duidelijk?

Teksten waarbij mij dingen zijn opgevallen
Hoofdstuk en vers Wat is me opgevallen?
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Handige websites
Websites met Bijbelvertalingen en concordanties:
 www.statenvertaling.org
 www.online-bijbel.nl
 www.biblija.net
Website met informatie over Bijbelse plaatsen:
 www.bijbelseplaatsen.nl
Website om Bijbelverzen aan te leren:
 www.memoryverses.org/smsw.shtml
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Ruimte voor aantekeningen
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Ruimte voor aantekeningen
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