DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 3
HOE DE BIJBEL TE BESTUDEREN?

Handelingen 20:32: “En nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade, die
machtig is op te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.”
Volgens dit Bijbelvers is het “het Woord” dat in staat is om Gods volk op te bouwen en hun het
erfdeel te geven. Anders gezegd, God gebruikt de Bijbel om geestelijke groei te brengen en om
progressief kracht en zegen in ons leven te brengen.
De Bijbel verandert het leven van Gods volk ten goede. Het volgende verslag van een waar
gebeurd verhaal is een bewerking van het boekje met de titel, How To Study the Bible,
geschreven door Richard W. Dehaan en uitgegeven door Radio Bible Class, Grand Rapids (VS).
Er zijn vele redenen waarom Bijbelstudie zeer nuttig kan zijn, maar ik zal slechts één geven.
De Heilige Schriften zijn waar dan ook een levenstransformerende kracht geweest. Wanneer het
evangelie wordt verkondigd en geloofd, mannen en vrouwen, jongens en meisjes ervaren een
revolutionaire verandering in hun leven, en samenlevingen worden opgetild naar nieuwe niveaus
van moraliteit en menselijkheid.
Een voorbeeld is de historische gebeurtenis die de basis werd van het bekende verhaal
"Muiterij op de Bounty." Dat conflict blijft een geweldige getuigenis van wat de Bijbel kan doen. In
1789 besloot een groep Engelse zeelieden, die zes maanden op een eiland had doorgebracht,
daar te blijven. Zij kwamen in opstand tegen hun kapitein en zetten hem op drift in een open boot.
Een strafexpeditie uit Engeland nam 14 van de muiters gevangen en bracht negen van hen naar
een ander eiland waar ze een nieuwe kolonie vormden.
De Encyclopedia Britannica vertelt ons dat deze mensen zo snel degenereerden en zo woest
werden dat hun leven veranderde in een hel op aarde. Geleerd hebbende om whisky te destilleren
uit een inheemse plant, waren ze al snel betrokken bij ruzies, dronken orgieën en geweld. Tot slot
waren alle mannen dood, met uitzondering van Alexander Smith. Hij bleef alleen achter met een
groep autochtone vrouwen en halfbloed kinderen.
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Toen gebeurde er iets wonderlijks. Smith vond een Bijbel in een oude zeekist, las het en
geloofde het. Hij verzamelde de vrouwen en kinderen om hem heen en leerde hen het Woord van
God. Twintig jaar later bezocht een Amerikaans schip het eiland en vond een christelijke
gemeenschap. Er was geen ziekte, geen misdaad, geen krankzinnigheid, geen analfabetisme en
geen sterke drank. De morele normen van de mensen waren zo hoog dat er geen politiebureau
noodzakelijk was. Het eiland leek een klein paradijs. Wat had deze verbazingwekkende
verandering tot stand gebracht? Alleen het lezen van de Bijbel, het te geloven, en het in de praktijk
te brengen.
De Bijbel zal krachtig in jouw leven werken, net zoals het deed bij de kleine groep op Pitcairn
Island. Het doel van deze studiereeks is om je een overzicht te geven van de gehele Bijbel
tezamen met een aantal belangrijke principes die je zullen helpen om het te begrijpen. Naarmate
je in het begrijpen van de Bijbel groeit, zal het je “opbouwen en het erfdeel geven onder alle
geheiligden.”

DE STUDIE VAN GODS WOORD ZAL GROEI EN ZEGEN BRENGEN!

Alvorens een aantal specifieke principes voor Bijbelstudie te onderzoeken, zullen we
kijken naar een aantal verwijzingen die aantonen dat God heeft beloofd door Zijn Woord
te werken.
1.

(2 Timotheüs 3:16-17). Noem de vier dingen die het Woord van God nuttig maken.
1. _____________________________;

2. _____________________________;

3. _____________________________;

4. _____________________________.

(vs. 17) Wat zal het resultaat zijn voor degenen die het Woord trouw bestuderen?
__________________________________________________________________________.
2.

(1 Thes. 2:13) Paulus prees de mensen van Thessaloniki, omdat ze zijn leer hadden
geaccepteerd als het Woord van God. Wat doet het Woord van God volgens het laatste deel
van dit vers? _______________________________________________________________.
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3.

Lees aandachtig Jozua 1:1-9 ____ (Check)

4.

(Jozua 1:8) Het "wetboek" verwees naar de eerste vijf boeken van de Bijbel welke door
Mozes werden geschreven, met uitzondering van Deuteronomium 34 waarin de dood van
Mozes wordt beschreven.
In de tijd van Jozua was dit Israel's Bijbel. Volgens vers 8, wat beloofde de Here Jozua als hij
alles zou doen wat daarin geschreven is? ________________________________________
_________________________________________________________________________.

5.

Een groot deel van Psalm 119 spreekt over het Woord van God en over het effect ervan.
Raadpleeg de volgende referenties uit Psalm 119 en beantwoord de vragen.
(Psalm 119:9) Wat zal het Woord van God bereiken?
_________________________________________________________________________.
(vs. 11) Hoe zal het Woord van God helpen?
_________________________________________________________________________.
(Psalm 119:98) Wat bereiken de geboden van God?
_________________________________________________________________________.
(vs. 100) Wat is het resultaat van het bewaren van Gods Woord?
_________________________________________________________________________.
(vs. 105) Hoe wordt het Woord van God beschreven?
_________________________________________________________________________.

6.
7.

Lees aandachtig Psalm 1._____ (Check)
(Psalm 1:3) Beschrijf het leven van de man die zich in de wet van de Here verheugt en
daarop mediteert.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

God heeft ons Zijn Woord, de Bijbel, gegeven om ons te leren en om ons te leiden.
Naarmate we Zijn Woord bestuderen en hierop mediteren, zullen we groeien en
vrede, stabiliteit, en de zegen en kracht van God ervaren.
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ZEVEN BELANGRIJKE PRINCIPES VAN BIJBELSTUDIE!

PRINCIPE #1
Alleen degenen die Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser van de eeuwige
dood, kunnen de Bijbel volledig begrijpen.

8.

(Johannes 3:3) Wat is nodig voor iemand om het koninkrijk van God te zien?
__________________________________________________________________________.
Het vertaalde woord “zien” betekent “waarnemen met begrip.”
Degene die niet “opnieuw is geboren”, kan geen begrip hebben.

.
9.

(1 Korinthiërs 1:18) Hoe beschouwen de ongeredden (degenen die verloren gaan) de
boodschap van het evangelie? ____________________________________________.

10. (2 Kor. 4:3,4) In dit vers wordt satan aangeduid als de “god van de wereld.” Wat heeft hij de
ongeredden aangedaan? _____________________________________________________.
11. Lees aandachtig Matt. 13:1-9, 18-24. _______ (Check)
12. (Matt. 13:19) Wat deed de boze wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoorde en het
niet verstond? ______________________________________________________________.
De Schriften geven aan dat het satans werk is om de meningen van de
ongelovigen te verblinden voor de waarheid van het Woord. Daarnaast,
is de oude zondige ik niet in staat om de waarheid van God te
begrijpen.
13. (Romeinen 8:5-8) Waarop hebben de ongeredden (“zij die naar het vlees zijn”) hun zinnen
gezet? (vs. 5) _______________________________________________________________.
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(vs. 7) Hoe antwoord tot God de gedachten die naar het vlees zijn (de gedachten van de
ongeredden)? ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
14. Lees 1 Kor. 2:14. Hier wordt de ongeredde person aangeduid als de “natuurlijke mens.” Hoe
ziet volgens dit vers de ongeredde mens de geestelijke waarheid, d.w.z. de “dingen van de
Geest van God?”
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Opgeleide ongelovigen kunnen de Bijbel lezen en weten wat het zegt. Ze kunnen de
inhoud schetsen en anderen leren wat er in staat. Maar alleen zij die “wedergeboren
zijn”, levende voor God en onderwezen door de Heilige Geest, kunnen weten en
aanvaarden wat het betekent.

PRINCIPE #2
De Heilige Geest die in alle gelovigen woont, is instrumenteel
om ons te helpen de Bijbel te begrijpen.

15. Lees aandachtig Johannes 14:15-26 ______ (Check)
(Vs. 17) Met welke naam wordt de Heilige Geest genoemd? __________________________.
(Johannes 14:26) Welke twee dingen zou de Heilige Geest voor de discipelen van Christus
doen?
1. ________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________.
16. Lees aandachtig Johannes 16:13-15. _________ (Check)
(vs. 13a) Wat zou de Heilige Geest voor de discipelen doen?
_____________________________________________________________________.
17. Lees aandachtig 1 Korinthiërs 2:6-16. _______ (Check)
18. (vs. 6-9) Paul spreekt van waarheden die hem zijn geopenbaard.
(vs. 10) Wie heeft deze waarheden geopenbaard. _________________________________.
19. (vs. 12b) Waarom heeft God ons de Heilige Geest gegeven?
__________________________________________________________________________.
De onderwijsdienst van de Heilige Geest aan de twaalf apostelen en later aan
Paulus, hielp hen om hun deel van de Bijbel te schrijven. Nu dat de Bijbel voltooid is,
helpt de Heilige Geest ons om het te begrijpen, “zodat wij mogen weten de dingen
die ons door God in genade geschonken zijn."
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PRINCIPE #3
De Heilige Geest geeft begrip aan hen die bereid zijn om te gehoorzamen!

Misschien heb je de ervaring gehad om anderen voor een taak te trainen. Als
je werkt om anderen te leren, komt een belangrijk feit van de menselijke
natuur snel aan de oppervlakte. Sommige mensen zijn bereid om te leren!
Ze schenken aandacht en doen hun opdracht. Echter anderen besteden
weinig aandacht en volgen niet de aanwijzingen. Als docent of trainer, met
welk soort persoon werk jij het liefst? Wie zal meer jouw inspanning en
aandacht krijgen? Uiteraard zal het degene zijn die reageert...die bereid is.
Er bestaat een soortgelijk PRINCIPE dat in de geestelijke wereld actief is.
Terwijl alle gelovigen in Christus worden uitgenodigd om te groeien middels
studie en geestelijke oefening, geeft God het grootste begrip aan degenen die
geïnteresseerd zijn en bereid zijn om te leren en te gehoorzamen.
20. (Matt. 7:6) Wat wordt de volgelingen van Christus opgedragen niet te doen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Het “heilige” en “parels” van dit vers verwijzen naar geestelijke waarheden
van God. De “honden” en “varkens” zijn degenen die geen oprechte interesse
hebben. Zij vragen geestelijke vragen en nemen vervolgens de antwoorden
en “vertrappen ze onder hun voeten.”
21. (Matt. 7:7,8) Deze verzen kunnen ook worden toegepast op Bijbelstudie. Maak een
samenvatting van deze beloftes in je eigen woorden.
__________________________________________________________________________.
22. (Spreuken 3:5,6) Welke opdracht wordt gegeven?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Welke belofte wordt gemaakt als we gehoorzamen?
__________________________________________________________________________.
23. Lees aandachtig Psalm 25:1-15. _______ (Check)
24. Lees in het bijzonder Psalm 25:12-15. “De Here vrezen” is Hem in ontzag en eerbied te
houden en een gezonde angst hebben om Hem ongehoorzaam te zijn. Deze bijbelse soort
van angst doet ons gehoorzamen. (Psalm 25:12-15).
Noem twee van de beloftes aan degene die de Here vreest.
__________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________.
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25. Lees aandachtig Johannes 7:14-17 ________(Check)
In dit gedeelte onderwijst Christus in de tempel. Welke vraag stelden de Joden zichzelf
onderling? _________________________________________________________________?
(vs. 17) Christus zei dat aan een bepaalde voorwaarde moet worden voldaan als de mensen
het begrip wilden hebben wat ze begeerden. Wat was deze voorwaarde?
__________________________________________________________________________.
“De verborgenheid van de Here is voor hen die Hem vrezen (Ps. 25:14).”
“Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf
spreek” (Johannes 7:17)
“De Heilige Geest zal diegenen onderwijzen die geïnteresseerd en bereid zijn om te
gehoorzamen.”

PRINCIPE #4
De Here Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis voor onze zonden is de centrale
waarheid van de Bijbel.

26. (Johannes 1:45) Wie heeft volgens dit vers over Christus geschreven?
__________________________________________________________________________.
27. (Johannes 5:39) De term “Schriften” in dit vers verwijst naar het Oude Testament. Waarover
sprak het Oude Testament?
1) ________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________.
28. Lees aandachtig Lukas 24:13-27,44,45.______ (check)
29. (vs. 27) Wat legde Christus aan deze twee discipelen uit?
__________________________________________________________________________.
30. (vs. 44) Waar waren dingen over Christus geschreven?
__________________________________________________________________________.
Deze drievoudige benaming, "De wet . . . psalmen. . . profeten," was een veel
voorkomende uitdrukking die naar het gehele Oude Testament verwees.
Christus leerde dat het Oude Testament over Hem sprak zowel in profetieën
als in types. (Een type is een oudtestamentisch beeld over een waarheid in
het Nieuwe Testament.) Bijvoorbeeld, het Pascha lam van Exodus 12:1-14 is
een beeld, of een type, van Christus, het Lam van God dat voor zondaars is
geslacht (1 Korinthiërs 5:4-8).
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In Johannes 14:26 leerde Christus Zijn discipelen dat de Heilige Geest zou komen
en “... Die zal u in herinnering brengen alles wat Ik u heb gezegd.” Dit was de basis
voor het schrijven van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Volgens Johannes
16:13, zou de Heilige Geest ook “... u in de hele waarheid leiden.” Dit verwijst naar
een nog te geven nieuwe openbaring, waarvan veel de basis werd voor vele epistels
(brieven). Ook zou in Johannes 16:13, de Heilige Geest “... u de toekomstige dingen
verkondigen. Dit verwijst naar profetieën in het Nieuwe Testament over toekomstige
gebeurtenissen.
31. (Johannes 16:14,15) Van wie en over wie zou de Heilige Geest spreken?
__________________________________________________________________________.
32 Lees aandachtig Kolossensen 1:15-19. ________ (Check)
(vs. 18b) Wat is de Vader’s wil betreffende Christus?
__________________________________________________________________________.

Jezus Christus is de centrale figuur van de Bijbel
Het Oude Testament wijst uit naar Zijn komst.
Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes vertellen het verhaal van Zijn komst.
De brieven vertellen de betekenis van Zijn komst.
Openbaring vertelt ons dat Hij weer komt.

PRINCIPE #5
Verklaringen in de Bijbel moeten worden begrepen in de context waarin ze zijn gemaakt.
Als je een brief van een vriend zou ontvangen en je leest de woorden: “Ik ben wanhopig
en ik ben bang dat ik iets drastisch ga doen,” dan zou je een zeer verontrustende conclusie
kunnen trekken. Stel dat je de brief zorgvuldiger bekijkt en je leest: “Ik keek de andere nacht
naar een film op televisie en net toen de held zei: “Ik ben wanhopig en ik ben bang dat ik iets
drastisch ga doen,” ging mijn deurbel en miste ik het einde van de show.” Nu zou je een heel
andere indruk hebben over wat onze vriend zei. Zo is het met de Bijbel. De Bijbel moet
worden gelezen en bestudeerd net als elk ander leerboek. Dat wil zeggen, we moeten
standaard regels van de grammatica en de logica toepassen en uitspraken nemen in de
context waarin ze zijn geschreven. Vraag altijd:
“Wie spreekt?”
“Tot wie wordt gesproken?”
“Wanneer wordt gesproken?”
“Waarover wordt gesproken?”
33. Oefen het principe van de context.
Raadpleeg Handelingen 20:16-21 en beantwoord de volgende vragen.
Wie spreekt? _______________________________________________________________.
Tot wie spreekt hij? __________________________________________________________.
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Wanneer spreekt hij (vs. 16,17)?
__________________________________________________________________________.
Waarover spreekt hij?
__________________________________________________________________________.

PRINCIPE #6
Interpreteer de Bijbel letterlijk

Letterlijke interpretatie is een basisprincipe van bijbelstudie. Elk
bijbelgedeelte moet worden begrepen naar wat het zegt, tenzij de uitdrukking
zelf of de context anders aangeeft.
Iemand heeft wijzelijk gezegd: “Als de letterlijke betekenis zinvol is, laat
het dan zo, want anders zul je er onzin van maken.” God heeft tot ons
gesproken middels menselijke taal. Hij heeft exact gezegd wat Hij wilde
zeggen en we horen de Bijbel op het eerste gezicht te begrijpen.
34. Beoefen letterlijke interpretatie. Lees aandachtig 1 Johannes 5:11-13.
Noem drie dingen die dit bijbelgedeelte ons leert.
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________________.
35. (Ef. 4:25-32) Noem 5 dingen die God verwacht van hen die in Christus hebben geloofd?
Vs. 25. ___________________________________________________________________;
Vs. 26. ___________________________________________________________________;
Vs. 27. ___________________________________________________________________;
Vs. 28. ___________________________________________________________________;
Vs. 29. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

De Bijbel moet eenvoudig kunnen worden begrepen. Als symbolen of stijlfiguren worden
gebruikt, dan zal de context dit duidelijk maken.
36. (Jesaja 55:12) Wat zullen in het Messiaanse Koninkrijk, wat nog steeds toekomst is, de
bergen en de heuvels doen? ___________________________________________________
__________________________________________________________________________.
De bomen? ________________________________________________________________.
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Het is duidelijk dat deze uitspraken stijlfiguren zijn die bedoeld zijn om de
glorie van die tijd te laten zien wanneer de vloek zal worden opgeheven en
alles met God in harmonie zal zijn. Onze eerste reactie hoort te zijn om de
Bijbel op het eerste gezicht letterlijk te aanvaarden. Als stijlfiguren of andere
literaire instrumenten worden gebruikt zal het uit de context duidelijk zijn.

PRINCIPE #7
Snijd het Woord van de Waarheid recht.
37. Geeft God bevelen betreffende onze voeding? Lees elk van de volgende bijbelgedeeltes en
vertel wat het beveelt betreffende de voeding van de mens.
(Genesis 1:29) ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(Geneses 9:3) _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(Leviticus 11:3-8) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(1 Timothy 4:3,4) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Waarom de schijnbare tegenstrijdigheden in Gods regels voor voeding?
Het antwoord ligt in het feit dat op verschillende momenten in de geschiedenis
God op verschillende manieren met de wereld is omgegaan. Om dit feit te
begrijpen en om de basisdivisies van de Schrift te erkennen is van essentieel
belang om de Bijbel te begrijpen. Dit is recht snijden of nauwkeurig
behandelen van het Woord van de waarheid (2 Tim. 2:15). In onze volgende
les zullen we dit belangrijke principe meer volledig beschouwen.

Onthoud deze 7 basis principes voor bijbelstudie:
1. Alleen degenen die Jezus Christus kennen als hun persoonlijke
Verlosser van de eeuwige dood, kunnen de Bijbel volledig begrijpen.
2. De Heilige Geest die in alle gelovigen woont, is instrumenteel om ons te
helpen de Bijbel te begrijpen.
3. De Heilige Geest geeft begrip aan hen die bereid zijn om te
gehoorzamen!
4. De Here Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis voor onze
zonden is de centrale waarheid van de Bijbel.
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5. Verklaringen in de Bijbel moeten worden begrepen in de context
waarin ze zijn gemaakt.
6. Interpreteer de Bijbel letterlijk.
7. Snijd het Woord van de Waarheid recht. Erken de belangrijke
divisies van de Schrift.

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 3 IS HANDELINGEN 20:32

38. (Handelingen 20:32) Schrijf het geheugenvers voor deze les op.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Gebruik graag een apart vel voor vragen of opmerkingen.
Welke bijbelversie(s) heb je gebruikt om deze bijbelse introductieles te voltooien:
_____________________________________________________________________________.
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Atn.: Rob van der Zee
Apartado 143
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
ESPAÑA / SPAIN
Tel.: (+34) 636 993 444

Creyentes Bíblicos de la Gracia
Grace Bible Believers

Datum: __________________________________________________________________
Naam: ___________________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________
Stad: _________________________________ Staat: _______ Postcode: _____________
Land: ____________________________________________________________________
E-mail adres: _____________________________________________________________
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