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Vertrouwd raken met de Bijbel  

Waarom en hoe? 

Als iemand mij een (liefdes)brief schrijft –  hoe ga ik dan om met 
deze brief?  Oppervlakkig lezen of bijna uit je hoofd leren?  
Hoe kijk ik aan tegen de Bijbel? Dit bepaalt mijn lezen. 



Welke bril gebruik ik? 

Wat hoop ik te vinden? 

Welke bril gebruik ik? 

Wat hoop ik te vinden? 

Bijbel – God leren kennen hoe Hij zich zelf aan de wereld 
heeft voorgesteld; en niet zoals wij ons Hem voorstellen. 
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• wie Hij (niet) is  
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God leren kennen  

• wie Hij (niet) is  

• hoe Hij is (eigenschappen) 

• wat Hij vraagt (wil) 

• wat Hij geeft  

• wat Hij met mij te maken heeft 

• hoe contact met Hem mogelijk is 



Geloof in God  leven/heil/redding/zegen/hemel 

   

Geloof in God  leven/heil/redding/zegen/hemel 

  Gods heil / beloftes 

  Gods woord 

  Bijbel 

Horen van Gods woord  geloof  

 

 Zo is dan het geloof uit het gehoor  
 en het gehoor door het Woord van God.  
     Rom. 10:17 (HSV) 

Oriëntatie – correctie 

 



Gods Geest leidt tot de waarheid 

 

 de heilige Geest … die zal u alles leren  
 en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.   
     Joh. 14:26 

Vertrouwd raken met de Bijbel  

Waarom en hoe? 

 

4 factoren: 

Houding (jezelf) – helper – hulpmiddel – 
Heilige Geest. 

 

STRUIKELBLOKKEN EN HULPMIDDELEN  

1. Van kaft tot kaft? (Genesis tot Openbaring) 

2. Snelweg en detail (leesplan) 

3. Parels (uit je hoofd leren)  

4. Samen vatten. Context. Lijnen OT-NT, belofte-
vervulling. 

5. De juiste vragen stellen. Wat valt op? 



VERWACHTINGSVRAGEN  

1. Heer, wie bent u? 

2. Heer, wie ben ik in uw ogen? 

3. Heer, wat heb/zal ik van u ontvangen? 

4. Heer, hoe kan ik u danken?  

5. Heer, waar moet ik mee breken, beginnen? 

6. Heer, hoe kan ik u meer dienen, liefhebben? 

7. Heer, wat wilt U mij eigenlijk zeggen? 

S T R U I K E L B L O K K E N  E N  H U L P M I D D E L E N  ( p a r e l s  e n  c o n t e x t )  

 

28Daarom heb ik de dienaren van het heiligdom ontwijd, 

Jakob aan de vernietiging prijsgegeven en Israël aan spot en hoon. 
1Nu dan, luister, Jakob, mijn dienaar, Israël, dat ik heb uitgekozen: 
2Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot 
gevormd, en die je terzijde staat: Wees niet bang,  

 

Jesaja 43/44 

 


