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Waarom de bijbel lezen?
Waarom is het belangrijk dat je de bijbel leest?

1
2
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De Bijbel spreekt woorden die voor ons bedoelt zijn.
In 2 Timoteüs 3:16 lezen we dat de Bijbel “door God is ingegeven”.
Dat betekent dat de Bijbel Gods woorden aan ons bevat.
De Bijbel is geestelijk voedsel.
Om geestelijk te groeien is het noodzakelijk er in te lezen.
"Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord,
dat uit de mond van God uitgaat…" (Mattheüs 4:4)

De Bijbel heeft en geeft antwoord op jouw diepste gedachten,
verlangens en levensvragen.
De Bijbel stelt ook grenzen. Omdat God van mensen houdt, geeft
Hij Zijn aanwijzingen. Wie daarbinnen blijft kan veilig met God
optrekken. Wie daarbuiten staat, is overgeleverd aan duisternis en
chaos. Je hebt de Bijbel nodig om optimaal te leven. Gods boek
geeft je houvast en laat zien wie je werkelijk bent in Hem!
Want het woord van God is vol van kracht en leven. Het is
scherper dan het scherpste zwaard; het dringt in één keer door tot
onze diepste gedachten en verlangens en snijdt alle delen los; het
laat zien wie en wat wij werkelijk zijn. (Hebreeën 3 vers 12)
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De bijbelboeken
De naam bijbel betekent ‘boeken’.
Denk maar aan ‘bibliotheek’. De bijbel is een bibliotheek van
verschillende boeken.
Genesis, Exodus, Numeri enzovoort noemen we bijbelboeken.
Deze bijbelboeken staan voorin de bijbel in de inhoudsopgave.
Ieder bijbelboek heeft een aantal hoofdstukken.
De zinnen in die hoofdstukken zijn verdeeld in verzen.

Voorbeeld:
Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij
de Vader komen dan door mij.'
Johannes 14:6 | NBV
• Johannes is het Boek (hoofdstuk)
In de inhoudsopgave kun je vinden op welke bladzijde deze begint
• 14 is de pagina van het hoofdstuk (staat bovenaan de bladzijde)
• 6 is het vers; deze staat links voor de de zin (elke zin is genummerd)

De 66 bijbelboeken zijn verdeeld in twee gedeelten/testamenten; het
Oude Testament en het Nieuwe Testament.
Het Oude Testament is geschreven voor de komst van Jezus en het
Nieuwe Testament vanaf de komst van Jezus.
Zowel het Oude als het Nieuwe Testament is verdeeld in verschillende
categorieen. (Te zien op volgende pagina)
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Oude Testament
VOOR DE KOMST VAN JEZUS

ONDERVERDEELD IN DE VOLGENDE CATEGORIEEN
Het Oude Testament beschrijft een tijd van meer dan 3000 jaar

Pentateuch / boeken van Mozes
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Grote profeten
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël

Historische boeken

Kleine profeten

Jozua
Richteren
Ruth
1 en 2 Samuël
1 en 2 Koningen
1 en 2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther

Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

Poëtische en wijsheidsboeken
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
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Nieuwe Testament
VANAF DE KOMST VAN JEZUS

Het Nieuwe Testament beschrijft een tijd van nog geen 100 jaar
Evangeliën
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes

Historisch boek
Handelingen

Brieven van Apostelen
Romeinen
1 en 2 Korinthe
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 en 2 Thessalonicenzen
1 en 2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 en 2 Petrus
1, 2 en 3 Johannes
Judas

Profetie
Openbaring van Jezus Christus
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Waar beginnen?
Mocht je de Bijbel nog nooit eerder gelezen te hebben, begin dan niet met
Genesis (het eerste boek).
Het oude testament bevat mooie, maar ook moeilijke geschiedenissen.
Het is beter om te beginnen bij een van de verhalen over Jezus (dus een van de
evangeliën) en van daaruit andere delen van de Bijbel te gaan lezen.

Wil je echt perse bij het begin beginnen? Lees dan eerst de kinderbijbel, voordat je
de ‘gewone’ bijbel gaat lezen.
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Hoe moet ik lezen?
1

Bid en vraag de Heilige Geest om je te helpen.
Misschien lees je de Bijbel wel omdat je op zoek bent naar God.
Misschien lees je de Bijbel omdat je God kent en meer van hem wilt
leren. Hoe het ook is: voor ons mensen is de Bijbel soms best moeilijk
om te begrijpen. Daarom hebben we Gods hulp nodig om de Bijbel te
kunnen begrijpen.
Deze hulp kun je krijgen door te bidden en te vragen of de Heilige
Geest je wilt leiden en helpen begrijpen wat je leest.
Johannes 16:13 stelt: “Maar als de Geest van de waarheid gekomen is, zal
Hij jullie de hele waarheid laten zien.
Want Hij zal niet Zelf bedenken wat Hij zal zeggen.
Hij zal zeggen wat Hij van God moet zeggen.
En Hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.”

Het is noodzakelijk dat de woorden van God tot in het diepst van
je leven doordringen en je veranderen. Je kunt namelijk de Bijbel
lezen met je verstand en uiteindelijk toch het doel missen.
Daarom is het essentieel dat je hart veranderd wordt door de
Heilige Geest en het Woord van God ook daar een plaats krijgt.
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Herken het soort literatuur dat je leest.
Sommige gedeelten van de Bijbel bevatten geschiedenis, maar
andere gedeelten bevatten wetten, liederen, profetieën, brieven,
dichterlijke werken, enzovoorts. Als je gedichten op dezelfde manier
probeert te lezen als een geschiedenisboek, dan zal dat heel
verwarrend zijn.
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Bekijk de context
Bekijk de context van het vers. De context (de verzen rondom het
vers dat je bestudeert) is heel belangrijk. Daarin zul je vinden aan
wie het vers geschreven is, waarom en door wie het werd
geschreven, en het onderwerp waarover de schrijver het heeft.
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Bekijk de culturele verschillen
Begrijp de culturele verschillen. Afhankelijk van welk boek je leest,
werd de tekst tussen 3400 en 1900 jaar geleden geschreven.
Probeer je 21e eeuwse “bril” af te zetten en de cultuur van die tijd te
begrijpen.
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Hoe kan ik het toepassen?
Ga op zoek naar de toepassing. Hoe kunnen de verzen die je leest
worden toegepast op je eigen dagelijkse leven? Wat heb je geleerd
over God of Jezus? Welke vragen heeft je lezing opgeroepen?
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Onthoud wat er staat
Neem je God serieus? Dan neem je Zijn Boek serieus. Schrijf
Bijbelteksten die jou aanspreken op. Hang ze op je prikbord. Schrijf ze
in je dagboek. Houd een apart schrift bij. Kijk er steeds weer naar. Leer
ook belangrijke Bijbelteksten uit je hoofd. En spreek uit wat er staat.
(Joz. 1:8, Ef. 6:17)
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Doe wat er staat
Bijbellezen is net als topsport. Je moet dagelijks oefenen. Lezen en
doen wat er staat. Alleen dan gaat Gods Woord werken.
Dan wordt de Bijbel als een rots waar je sterk op staat.
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Geschiedenis

De Bijbel werd geschreven door meer dan veertig mensen.
Heel verschillende mensen.
Voorbeelden? Mozes (politicus, profeet), David (herder, koning, dichter),
Salomo (koning), Daniël (minister), Amos (herder), Mattheüs
(belastingambtenaar), Lukas (arts), Paulus (theoloog), Petrus (visser).
Vaak waren ze zelf ooggetuigen van wat ze opschreven.
Ze schreven op de meest uiteenlopende plaatsen en in drie talen :
Hebreeuws, Aramees en Grieks.
Het duurde minstens 1500 jaar voordat de hele Bijbel geschreven was.
Het Oude Testament kwam 400 jaar voor onze jaartelling klaar.
Het Nieuwe Testament rond het jaar 100 na Christus.
En toch is de Bijbel een eenheid!
Exodus 34:27-28,
Lukas 1:1-4,
Johannes 20:30-31
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Vertalingen
De Bijbel is geen makkelijk boek. De schrijvers van de Bijbel schreven in
de taal van hun tijd. Om de taal van die tijd begrijpend te maken zijn er
moderne vertalingen van de Bijbel beschikbaar. Die vertalingen helpen je
om de Bijbel te lezen in de taal van nu.
Voorbeelden van moderne vertalingen in het Nederlands zijn:
• Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV)
• Bijbel in Gewone Taal uit 2014. (BGT)
Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004
De Nieuwe Bijbelvertaling is geschreven in verschillende stijlen en
taalniveaus (net als de oorspronkelijke teksten), en vraagt daarom iets
meer van de lezer.
Bijbel in gewone Taal uit 2014
De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Bijbel in
duidelijke taal.
Deze vertaling maakt de tekst van de Bijbel voor heel veel
mensen begrijpelijk.

Overige vertalingen
De NBG Bijbel van 1951 (NBG-51), De Statenvertaling van
1637, De Herziene Statenvertaling (HSV), Het Boek, De
Naardense Bijbel, de Groot Nieuws Bijbel en de Willibrord
vertaling.

10

Tips
1

2
3
4

Samen lezen
Christen zijn doe je niet in je eentje.
Dat geldt ook voor het lezen van de Bijbel.
Zorg ervoor dat je naar een kerk gaat waar je Gods Woord
kunt horen. Goede kerken hebben ook huisgroepen waar je
met andere gelovigen de Bijbel kunt lezen en samen meer
kunt leren over het Woord van God.
Lees volgens een leesplan
Er zijn online verschillende leesplannen te vinden over
verschillende onderwerpen.
Kies een vast moment
Probeer elke dag op een vast moment uit de Bijbel te
lezen. Bijvoorbeeld voor het slapengaan, of sta elke dag
een half uur eerder op om je dag te beginnen met
bijbellezen.
Schrijf mee
Maak aantekeningen terwijl je leest. Dat kan door
uitroeptekens te zetten bij wat je mooi vindt, en
vraagtekens waar je vragen bij hebt. Of arceer de teksten.
Je kunt ook een mooi boekje kopen, en schrijf elke dag op
wat je opvalt en wat de tekst met je doet. Zo maak je je
eigen bijbeldagboek!
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