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Thema:  Waarom de bijbel? 
 
Lezingen: Deuteronomium 30:11-16 & 2 Tim. 3:14-17 

 
 
 
Het is nu de Maand van de Bijbel! Zie: https://www.maandvandebijbel.nl 
 
 
(1) Samenvatting van de preek 
 
De Bijbel is een uniek boek! Maar soms ook ingewikkeld en moeilijk concreet te maken in ons leven 
hier en nu. Waarom is de Bijbel zo belangrijk voor ons leven met God? 

1. De Bijbel wijst ons de weg terug naar God. 
2. De Bijbel belooft ons een gezegend leven. 
3. De Bijbel daagt ons uit om te leven tot Gods eer. 

 
(2) Bijbelstudie (persoonlijk of samen met anderen) 

a. Vraag vooraf: Wat betekent de Bijbel voor u/jou persoonlijk (in 1 zin)? 
b. Lees Deuteronomium 30:11-16 & 2 Tim. 3:14-17 nog een keer. 

Leesvragen: 
c. Deuteronomium: Hoe vaak wordt het woordje ‘heden’ gebruikt (in HSV)? Wat wil de auteur 

daarmee bereiken? 
d. 2 Tim. 3: Paulus noemt 2 zaken waar Timotheüs aan vast moet houden in vers 14 en 15. 

Welke zijn dat? Waarom zijn beiden belangrijk? 
Verdiepingsvragen: 

e. Kijk een naar het lijstje hieronder met redenen om de Bijbel te lezen. Welke spreken je het 
meeste aan? 

f. Hoe ga je om met teksten in de Bijbel die ‘schuren’ (die je uitdagen om iets te doen wat je 
moeilijk vindt)? 

g. Wat helpt u/jou om tijd te maken voor bijbellezen? 
h. Op welke manieren kunnen we elkaar helpen bij het bijbellezen in de gemeente? Deel een 

paar (creatieve) ideeën! 
 
(3) Waarom zou je de Bijbel lezen? 

1. Om God (beter) te leren kennen (Ex. 20:1-2) 
2. Om het ‘eeuwige leven’ te vinden (Joh. 17:3) 
3. Om Gods plan te ontdekken (Psalm 25:12) 
4. Om wijs te worden (Psalm 119:99) 
5. Om te leren hoe met anderen om te gaan (Matt. 7:12) 
6. Om de duivel en het kwade op afstand te houden (Ef. 6:11 & 17) 
7. Om te groeien in geloof (Psalm 19:12) 
8. Om zeker te weten dat God van je houdt (Joh. 3:16) 
9. Om vol te houden bij tegenslag (1 Tim. 6:12) 
10. Om in de praktijk te laten zien wat het geloof voor je betekent (Joh. 14:23) 

 
[Ontleend aan: Herman van Wijngaarden, Leer me lezen, Hoe de Bijbel opengaat, 2009] 
 
 
 
 

https://www.maandvandebijbel.nl/


(4) De Bible Challenge 
a. Lees elke dag een dagtekst en schrijf op wat God tot jou zegt via die tekst. 

 
Tips: Dat kan met een Bijbelapp (https://www.bible.com/nl/) of met de website 
https://www.dagelijkswoord.nl   
Je kunt natuurlijk ook een ander leesrooster gebruiken of zelf een keuze maken. 

 
b. Gebruik een dagboekje of leesrooster en probeer elke dag een gedeelte te lezen. 

 
Tips: Er zijn veel dagboekjes op de markt, zie bijvoorbeeld: 
https://www.royaljongbloed.com/nl/product-categorie/boeken/dagboeken/  
Je kunt een leesrooster via je Bijbelapp gebruiken of  bij het Ned. Bijbelgenootschap een 
Bijbelleesrooster opvragen of downloaden: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelleesrooster-2021/ 
 

c. Lees de hele Bijbel in 1 jaar via de Bijbelapp of met een speciale uitgave van de Bijbel. 
 
Tips: Er zijn 2 uitgaven in boekvorm (NBV & HSV) en daarnaast kan het opnieuw via een Bijbelapp 
(YouVersion bijvoorbeeld): 

- https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-een-jaar/ 
- https://www.royaljongbloed.com/nl/product/hsv-bijbel-in-een-jaar/ 

 
 
(5) Bijbellezen doe je samen 

a. Spreek met een gezinslid of vriend(in) af welk leesrooster jullie samen gaan volgen en 
moedig elkaar aan. 

b. Als je al op een kring zit: bespreek met elkaar hoe je elkaar kunt helpen bij het bijbellezen. 
Deel via de kringapp-groep een tekst die je lastig vindt te begrijpen en vraag wat anderen 
ervan vinden. 

c. Als je nog niet op een kring zit: vraag je wijkouderling welke kringen er bij jou in de buurt 
zijn en meld je aan of vraag op de Facebookgroep van De Ark of er mensen zijn die met jou 
een Bible Challenge aan willen gaan. 

 
(6) Een eenvoudige methode voor bijbelstudie (persoonlijk of in een groep) 
De SOLVAT-methode is ontwikkeld door de HGJB. Solvat staat voor zes stappen die je kunt volgen: 
Stap 1: Stil worden. Om alle stemmen om je heen eerst tot zwijgen te brengen. 
Stap 2: Ontvangen. Om je open te stellen voor de zegen van God. 
Stap 3: Lezen. Om goed te lezen wat er staat. 
Stap 4: Vragen stellen. Om in gesprek te gaan met het bijbelgedeelte. 
Stap 5: Antwoorden. Om in gesprek te gaan met God over het bijbelgedeelte. 
Stap 6: Toepassen. Om het bijbelgedeelte concreet te maken voor je leven. 
 
Meer info: https://www.hgjb.nl/bijbellezen/ 
 
Reageren? Stuur een mailtje naar Jaap Haasnoot <j.a.haasnoot @ gmail.com> 
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