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Delta groeistudie – inhoud  (3) De Bijbel gebruiken 

 OPDRACHT 

� Bid. Aan het begin en als kring aan het eind. 

� Ontdek en bespreek. Hoe gingen mensen in de Bijbel om met de Bijbel? 

� Illustratie. Demonstreer de hand illustratie over het gebruik van de Bijbel. 

� Bespreek. De zeven verantwoordelijkheden van elke christen m.b.t. het gebruik van de Bijbel.  

� Deel de studie uit. Bij punt B. 

 LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER 

A. HOE MENSEN IN DE BIJBEL MET DE BIJBEL OMGINGEN  

1.  De taakomschrijving van koningen. 

Lees Deuteronomium 17:18-20. Elke koning moest zijn eigen afschrift van de Bijbel maken en erin lezen zolang hij leefde. 

Hij moest leren ontzag te hebben voor God en Gods geboden in acht te nemen. Dan zou hij zich niet inbeelden dat hij meer 

was dan andere mensen door boven de wet te gaan staan. Dan zou zijn koningschap bestendigd worden.  

2.  Generaal Jozua en de Bijbel. 

Lees Jozua 1:7-9. Jozua verdiepte zich voortdurend in de Bijbel. Hij bleef erover nadenken en gehoorzaamde het  

(zie Psalm 1:1-3).  

3.  Koning David en de Bijbel. 

Lees Psalm 119:9-11. David borg Gods Woord in zijn hart zodat hij niet tegen God zou zondigen.  

4.  Theoloog Ezra en de Bijbel. 

Lees Ezra 7:10. Ezra was met zijn hele hart gericht op drie zaken: eerst de Bijbel te bestuderen, dan zelf toe te passen  

en dan pas aan anderen te onderwijzen. Dit is de enige juiste volgorde. 

5.  De Heer Jezus Christus en de Bijbel. 

Hij zei dat de Bijbel door de Heilige Geest geïnspireerd was (Matteüs 22:43; 1 Petrus 1:10-12). Hij haalde de Bijbel aan als 

gezaghebbend voor elke situatie (Matteüs 4:1-10). Hij zei dat mensen die Gods Woord gehoorzamen gezegend zijn (Lukas 

11:28).  

Lees Lukas 2:46-47. Jezus luisterde naar de Bijbel, stelde vragen en gaf antwoorden. Hij besprak de Bijbel met anderen.  

Lees Johannes 7:14-18. Jezus werd door God onderwezen. Wie ernaar streeft te doen wat God wil (een leergierige houding), 

zal weten dat het onderricht van Christus van God komt. Wie uit is op de eer van God (een niet zelfgerichte houding) zal 

weten dat het onderricht van Christus de waarheid is.  

Lees Lukas 10:25-28. Jezus antwoordde vragen met een wedervraag. Hij wil dat elke mens zelf de waarheid in de Bijbel 

ontdekt en zo zijn eigen overtuigingen ontwikkelt.  

Lees Markus 7:1-13. Jezus veroordeelde de ontkrachting van Gods Woord door menselijke tradities overeind te houden.  

6.  De discipelen van Jezus Christus en de Bijbel. 

Lees Matteüs 28:19-20. Discipelen van Jezus Christus maken discipelen door nieuwe gelovigen te leren alles te onderhouden 

wat Jezus Christus leerde.  

7.  De apostel Paulus en de Bijbel. 
Lees Handelingen 17:1-4. Paulus had de gewoonte om elke week met een kleine groep de Bijbel te bespreken. Zij bespraken 

de Bijbel en geen ander geestelijke boek. Als groepsleider legde Paulus de moeilijke stukken uit en bewees wat hij onderwees 

vanuit de Bijbel. Zijn onderwerp was Jezus Christus. Zijn doel was mensen te overtuigen.  

Lees Handelingen 20:20,27. Paulus deed zijn uiterste best om mensen vertrouwd te maken met de hele wil van God en met 

datgene wat hun welzijn ten goede komt (wat echt helpt). Dat was zijn minimum en maximum. Hij waarschuwde mensen 

zich niet bezig te houden met domme argumenten en valse leerstellingen (1 Timoteüs 1:3-7).  

Lees 1 Korintiërs 4:6. Paulus stelde de regel niet te gaan boven wat geschreven staat (in de Bijbel) (zie Openbaring 22:18-19). 

8.  De zoekende mensen in Berea en de Bijbel. 

Lees Handelingen 17:10-12. Zij luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden de 

Bijbel dagelijks om te zien of het inderdaad waar was wat er gezegd werd. Ze toetsten alles aan de Bijbel!  
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B. DE HAND ILLUSTRATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE BIJBEL  

DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ELK CHRISTEN m.b.t. DE BIJBEL 

 

1.1.1.1.    Hoor de BijbelHoor de BijbelHoor de BijbelHoor de Bijbel....    

    Lukas 11:28; Openbaring 2:7    

2.2.2.2.    Lees de BijbelLees de BijbelLees de BijbelLees de Bijbel....  

 Deuteronomium 17:18-20; Nehemia 8:8;  

 1 Timoteüs 4:13 

3.3.3.3.    Bestudeer de BijbelBestudeer de BijbelBestudeer de BijbelBestudeer de Bijbel....    

    Ezra 7:10; Handelingen 17:11 

4.4.4.4.    Memoriseer bijbelverzenMemoriseer bijbelverzenMemoriseer bijbelverzenMemoriseer bijbelverzen. . . .     

    Psalm 119:9,11 

5.5.5.5.    Mediteer over wat je leest in de BijbelMediteer over wat je leest in de BijbelMediteer over wat je leest in de BijbelMediteer over wat je leest in de Bijbel. . . .     

    Jozua 1:8 

6.6.6.6.    Gehoorzaam de BijbelGehoorzaam de BijbelGehoorzaam de BijbelGehoorzaam de Bijbel. . . .     

    Lukas 6:46-49; Johannes 14:21 

7.7.7.7.    Geef de lessen uit de Bijbel doorGeef de lessen uit de Bijbel doorGeef de lessen uit de Bijbel doorGeef de lessen uit de Bijbel door. . . .     

    Kolossenzen 3:16; 2 Timoteüs 4:2 

 

 

Hoe meer je alle zeven manieren gebruikt, hoe meer grip krijg je op de Bijbel. 

1. Hoor de Bijbel.  

Leer te luisteren en God te horen spreken tot je door de Bijbel (Romeinen 10:17).  

Verwacht dat God tot je spreken zal.  

2.  Lees de Bijbel elke dag. 
Lees door de hele Bijbel heen in een, twee of drie jaar. Er zijn 1187 hoofdstukken in de Bijbel.  

Als je een hoofdstuk per dag leest, kun je de hele Bijbel in 3½ jaar doorlezen.  

Lees een stukje uit de Bijbel bij het avondeten en bespreekt het met je gezin (Deuteronomium 6:4-9).  

Lees de Bijbel voor aan niet-christenen en christenen (1 Timoteüs 4:13).  

3.  Bestudeer de Bijbel in een kleine groep. 
Vind een bijbelstudiegroep of discipelschapgroep die elke week of elke tweede week bijeen komen om de Bijbel te 

bestuderen.  

Leer de waarheden te ontdekken, uit te leggen, toe te passen en te formuleren door ze op te schrijven.  

4.  Memoriseer bijbelverzen. 
Mediteer en memoriseer geregeld een bijbelvers.  

5.  Mediteer over wat je leest in de Bijbel. 
Houd geregeld stille tijd uit een gedeelte van de Bijbel.  

6.  Gehoorzaam de Bijbel. 
Pas de waarheden in de Bijbel toe in je leven. Wat wil God dat je weet, gelooft, bent of doet?  

7.  Geef wat je leert uit de Bijbel door aan anderen.  
Deel bv. je stille tijd met iemand. Of help bv. mee met lesgeven in de zondagschool.  
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