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Inleiding
1.. Het word “bijbel” komt niet in de oorspronkelijke geschriften die de Bijbel vormen voor. Het woord
is overgenomen van het Griekse woord “biblia” wat “boeken” betekent. De frase “de boeken” komt
voor in Daniël 9:2 en verwijst naar de verzameling wat wij nu kennen als het Oude Testament. De
vroege christenen gebruikten dezelfde term “boeken” daarvoor, later werd het de verzamelnaam van
zowel Oude en Nieuwe Testament. In het midden van de 2e eeuw gebruikte de kerkvader de Schriften
“Ta Biblia” (de Boeken). Deze boeken noemde kerkvader Jerome in de 4e eeuw “De Goddelijke
Bibliotheek”. Vanaf de 13e eeuw door algemeen gebruik werd de term in het enkelvoud gebruikt: “het
Boek”.
2.. Namen die in de Bijbel zelf voorkomen voor de Schriften die zij bevat (gedeeltelijk of geheel), zijn
o.a.1
 De (Heilige) Schriften, Luc.24:27, 32; Rom.1:2; 2Tim.3:15
 De beloften, Rom.9:4-5
 De woorden van God, Rom.3:2; Hebr.5:12
 De levende woorden, Hand.7:38
 De wet van Mozes, de Profeten en de Psalmen, Luc.24:25, 44
 De wet van de Heer, Ps.1
 Het boek van de Heer, Jes.34:16
 Het zwaard van de Heilige Geest, Ef.6:17
 Het woord van leven, Filipp.2:16
3.. Onderverdeling in de Bijbel
a) Twee delen
 Oude Testament (39 boeken)
 Nieuwe Testament (27 boeken)
b) Elk testament is verdeeld in vijf delen
 Oude Testament
o Pentateuch – de 5 boeken van Mozes (Genesis-Deuteronomium)
o Historische boeken – 12 (Jozua-Esther)
o Poëtische boeken – 5 (Job-Hooglied)
o “Grote” profeten – 5 (Jesaja-Daniël)
o “Kleine” profeten – 12 (Hosea-Malachi)
 Nieuwe Testament
o Evangeliën – 4 (Mattheus-Johannes)
o Historisch boek – 1 (Handelingen van de apostelen)
o Brieven van Paulus – 14 (Romeinen-Hebreeën)
o Algemene brieven – 7 (Jakobus-Judas)
o Profetisch boek – 1 (Openbaring)
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Afhankelijk van de vertaling die jij gebruikt
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A.. De Bijbel als Gods Woord
1.. Wat de Bijbel is niet…
a) een amulet, een kracht in zichzelf…
b) een boek die een beschrijving heeft van gebeurtenissen in chronologische volgorde
 +18 eeuwen ontstaan door meer dan 40 mannen/vrouwen
 Beetje bij beetje, Jes.28:9-11
 Ondanks dat een complete eenheid
c) een boek met bovennatuurlijke taal
d) een boek dat één ding zegt en iets geheel anders bedoeld
 It has generally only one simple meaning.
 If any few passages have a double meaning, that is quite clear from the passage itself or from
parallel passages.
 One CANNOT - as is commonly believed - get a thousand different meanings from any one
passage.
e) een boek met een systematische uiteenzetting van feiten
f) een boek dat past bij één specifieke groep mensen op basis van gebruiken, smaak,
gewoonten en cultuur en tijd (“vroeger”)

2.. De Bijbel is…
a) Gods geïnspireerde openbaring van het begin en het doel van alle dingen
b) Gods kracht tot verlossing, Rom.1:16; Joh.15:7
a. Het bevat Gods boodschap voor verlossing en redding voor geest, ziel en lichaam
c) Gods boodschap voor een ieder die gelooft en tevens een uitnodiging voor hen die nog niet
geloven.
a. De oproep tot bekering is de boodschap van zowel oude als nieuwe testament
d) Als een literaire compositie het meest wonderbaarlijke boek ooit gemaakt
a. 66 boeken
b. Allerlei mogelijke vormen van literatuur zijn gebruikt…
3.. De veelzijdigheid van de Bijbel
a). Het spreekt over de gedachten van God, de staat van de mens, de weg tot verlossing,
veroordeling voor zondaren en het geluk van de gelovigen
 haar leer is heilig
 haar voorschriften zijn bindend
 de geschiedenissen zijn waar
 de besluiten zijn onomkeerbaar
b). Het bevat
 licht om je te leiden
 voedsel om je te sterken
 troost om je te bemoedigen
c). Het is
 plattegrond van de reiziger
 de staf van de pilgrim
 het kompas voor een schipper
 het zwaard van de soldaat
 het bewijsstuk van de Christen
o hier is de hemel op, de poorten van de hel gesloten
o Jezus Christus is haar grote onderwerp
o Het beste voor ons is de reden van haar bestaan
o De heerlijkheid en glorie van God is haar doel
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B.. Onze relatie tot de Bijbel
1..De Bijbel is als
 Een album met foto’s van andere familieleden
 Een dagboek van belangrijke dingen die gebeurd zijn
 Een kalender van toekomstige plannen en gebeurtenissen
 Een brief van thuis
 Een openbaring, een portret van God
 Een omschrijving van geaccepteerde familie gewoonten
2.. Wat zegt de Bijbel (o.a.) zelf over haar in relatie tot ons (als groep en/of individu):
Zij is als
 Een spiegel die reflecteert, Jak.1:23
 Een hamer die overtuigt, Jer.23:29
 Een vuur dat reinigt, Jer.23:29
 Zaad dat zich vermenigvuldigt, 1Petr.1:23
 Een bad dat schoonmaakt, Ef.5:26
 Een lamp die ons op onze reis bijschijnt, Ps.119:105
 Voedsel dat ons sterkt
o Melk voor baby’s, 1Petr.2:2
o Brood voor de hongerige, Matt.4:4
o Vlees voor volwassenen, Hebr.5:11-14
o Honing, Ps.19:10
 Een zwaard dat doordringt, Hebr.4:12
 Goud dat verrijkt, Ps.19:7-10
 Kracht dat leven en geloof schept en geeft, 1Petr.1:23; Rom.10:17
3.. Zonder de Bijbel als Gods Woord…
a) Zouden we relatief weinig tot niets weten over God
b) Zou ons niveau of diepte van fellowship erg beperkt zijn
Om specifieker te zijn:
 Onze lof zou niet compleet zijn, Ps.119:164
 Onze levens zouden missen de kracht van de Geest, Ef.5:18-21; Kol.3:16-17
 Onze gebeden zijn doelloos zijn (hoe kan je gericht bidden zonder Gods Woord?), 1Joh.5:1415
 Onze liefde voor God zou leeg zijn want de liefde voor God is te zien in het gehoorzamen van
wat Hij zegt (zijn gebod), Joh.14:15; 2Joh.6
 Onze vriendschap/fellowship met God is doelloos aangezien het volgens de Bijbel gefundeerd
is op wandelen in het licht van Zijn Woord, Joh.4:24
NB. De fellowship die de mens oorspronkelijk had met God werd verbroken omdat Adam en Eva
gingen luisteren naar “het woord” van een ander en daarmee waren ze ongehoorzaam aan (luisterde
niet langer naar en handelde niet langer vanuit) Gods Woord, Gen.3:1-19
Geestelijke intimiteit met God wordt hersteld slechts wanneer onze houding en daden zijn gebaseerd
op de Schrift, De Bijbel als Gods Woord.
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4.. Gods Woord “werkt”…
Er zijn drie elementen nodig:
a) Gods Geest
- als de motor
b) De Bijbel
- als de brandstof
c) Je wil/ keuze - als de contactsleutel
De Bijbel als Gods Woord werkt in en door ons heen, o.a. het
1) redt ons, 1Petr.1:23
2) onderwijst, weerlegt en verbetert ons, 2Tim.3:16
3) voedt ons op, 2Tim.3:16
4) rust ons toe, 2Tim.3:17, Hand.20:32
5) leidt ons en geeft ons raad, Ps.119:105, 24
6) wekt ons op, “maakt levend”, Ps.119:154
7) waarschuwt ons, Ps.19:12
8) voedt ons, 1Petr.2:2
9) heiligt ons, Joh.17:17
10) maakt ons vrij (door haar waarheid), Joh.8:31-32
11) verrijkt ons, Kol.3:16
12) beschermt ons, Ps.119:11
13) maakt ons wijs, Ps.119:97-100
14) verblijdt ons hart/innerlijke mens, Ps.19:9
C.. Wat te doen met de Bijbel
1.. Goede redenen om de Bijbel te lezen:
a) lezen om te lezen
b) lezen om te overdenken/meditatie
c) lezen om te bidden (Bijbel als gebedshandboek)
d) lezen om te bestuderen (Bijbel als werkboek)
e) lezen om te doen (gehoorzamen)
2.. Onze innerlijke houding tot de Bijbel
Wat te doen?
A.
 Lees het om wijs te zijn
 Geloof het om gered te zijn
 Doe het om heilig te zijn




B.
Laat je denken er vol van zijn
Laat het je hart beheersen
Laat het je handen en voeten leiden tot rechtvaardigheid en dienstbaarheid

3.. Wanneer je de Bijbel als Gods leest, doe dat
 Langzaam
 Regelmatig
 Met gebed
 Met een heldere geest (open verstand)
 Overdenkend
 Onderzoekend
 Toegewijd

Lees en bestudeer de Bijbel door en door en steeds weer opnieuw tot het een deel wordt van jezelf
en het in je geloof voortbrengt “dat bergen verzet”.
“Een Bijbel die uit elkaar valt, behoort meestal toe aan iemand die dat niet doet!”
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Bijlage
LECTIO DIVINA
Leren luisteren naar de Heer.
 Het goddelijk lezen of ‘voorlezen’.
Vol worden van Gods woord.
 Meer dan kennen en kennis van Bijbel (Schrift) verzamelen, weten
Sta God toe van je te houden en je liefde te geven
 God die tegen je spreekt
 “Mijn stem verstaan”, Deut.28:1-2; John 10
 Vgl. 1Kon.19:12 “een zachte stem”
Dit ”luisteren” omvat 5 stages
1. Lectio = Lezen (of luisteren) [voorlezen]
 langzaam
 persoonlijk
 met aandacht
Rhema – een woord of frase die van God vandaag aan mij gegeven wordt
Een sprekend woord van God als Abba Vader.
2. Meditatio = Meditatie
 als een koe die herkauwd
 “ze bewaarde het in haar hart”, Luc.2:19
Rhema – herhaal Gods word of frase voor jezelf en in jezelf
Sta toe dat wat God spreekt, beïnvloedt je
 Gedachten
 Hoop
 Herinneringen
 verlangens
3. Oratio = Gebed, het spreken tot God
 als een dialoog met God
 respons geven na aanleiding van Zijn spreken door de Bijbel (zijn specifieke woord voor jou,
rhema)
Rhema – het specifieke wat God tegen jou zegt, zal je altijd moeten veranderen, er dient een
effect te zijn
Een verlangen hebben om veranderd te worden, en niet uitsluitend kennis op te doen
Denk ook aan: De Bijbel gebedshandboek
4. Contemplatio… = Contemplatie, overdenken
 een hervormd worden in denken
 stil zijn en willen dat je mening en ideeën worden getransformeerd door Gods spreken tot jou
5. …& Operatio = doen
 Actie ondernemen op basis van wat God gezegd heeft
 Na respons in gebed en overdenken, nu in daden, of “een daad”
 Wat ga ik met Gods spreken tot mij doen? Joh.15:1-5
Rhema – Wanneer God spreekt, brengt dat vrucht voort, Jes.55:11.
Denk ook aan: De Bijbel werkboek
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