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8 Hoe bestudeer je de bijbel? 
 

 

 

A. HET BELANG VAN BIJBELSTUDIE 

 

De Bijbel is het verhaal van wat God voor ons heeft gedaan. Hij vertelt ons over God en de mensen en omdat hij over 

die zaken veel wijsheid bevat, zouden mensen van elke leeftijd met vreugde de Bijbel moeten lezen. Vele mensen 

hebben het belang van de Bijbel en de waarde van Bijbelstudie erkend. Lees wat enkele grote mannen over de Bijbel 

gezegd hebben. 

 

"De Bijbel verwierf zijn krediet door de eeuwen. Onze beschaving is gebouwd op zijn woorden. In geen enkel ander 

boek vindt men een zo grote rijkdom aan geïnspireerde rijkdom, werkelijkheid en hoop." Dwight D. Eisenhower. 

 

"In mijn ogen is de Bijbel een boek waarbij vergeleken alle andere van minder belang zijn en dat mij in angst en 

verwarring altijd licht en sterkte heeft geschonken." Robert E. Lee. 

 

"De geschriften van God beschouwen we als de meest verheven filosofie. In de Bijbel vind ik meer zekere tekens van 

echtheid dan in om 't even welke andere wereldse gechiedenis." Sir Isaac Newton . 

 

B. ENKELE TIPS VOOR BIJBELSTUDIE 

 

Beroemde mensen hebben de hoogstaande waarde van de Bijbel erkend en ook dat het noodzakelijk is dat de mensen 

'het boek der boeken' blijven lezen. Hierna worden enkele dingen opgesomd, die we kunnen doen om ons het lezen van 

de Bijbel aangenamer en nuttiger te maken. 

 

1. JE MOET EEN EIGEN BIJBEL HEBBEN, WAARIN JE KAN STUDEREN EN LEZEN. 
Je hoeft er niet veel geld voor uit te geven. Het belangrijkste is dat je een vertaling zoekt die je makkelijk verstaat en 

een lettertype dat je makkelijk leest. In je Bijbel moet je kunnen onderstrepen en schrijven, net zoals je dat in je andere 

persoonlijke studieboeken doet. 

 

2. RESERVEER ELKE DAG EEN BEPAALDE TIJD OM IN JE BIJBEL TE LEZEN. 
Te dikwijls wordt er niet geregeld in de Bijbel gelezen en we raken ontmoedigd, wanneer we ons niet meer herinneren, 

wat we gelezen hebben of wanneer we voor het laatst gelezen hebben. Het is beter jezelf een bereikbaar doel te stellen 

en je eraan te houden, eerder dan nu en dan lange stukken te lezen en ontmoedigd te worden. 

 

3. PROBEER TENMINSTE ÉÉN HOOFDSTUK INEENS TE LEZEN. 
Sommige Bijbellezers begaan de fout slechts 1 of 2 verzen ineens te lezen. Op die manier is het soms onmogelijk te 

verstaan, waarover het gaat. Daarbij zou het veel te lang duren vooraleer je de Bijbel op die manier zou uit hebben. 

Probeer altijd een hoofdstuk ineens te lezen en jezelf dan vragen te stellen over wat je pas gelezen hebt. Probeer je te 

herinneren wie naar wie schreef, wat er gezegd werd en waarom. 

 

4. ZOEK EEN BIJZONDER RUSTIG PLEKJE OP OM TE LEZEN. 
Het haalt niets uit de Bijbel te lezen, terwijl de televisie speelt en er mensen rond je zijn.  

 

5. TREK ER JE NIET TEVEEL VAN AAN DAT JE NIET ALLES BEGRIJPT. 
Schrijf datgene op, waaraan je twijfelt en stel je ouders of de prediker de vragen, die bij je opkomen terwijl je leest. 

 

6. MAAK NOTA'S TERWIJL JE LEEST. 
Het is een goed idee op te schrijven wat je gelezen hebt, zodat je na een paar weken nog eens kan opzoeken wat je 

gelezen hebt. Sommige mensen behouden zulke aantekeningen gedurende jaren. 

 

7. LEES DE BIJBEL NIET ALLEEN IN GEVALLEN VAN NOOD. 
De Bijbel is geen medicijnkastje, dat je in bepaalde omstandigheden moet aanspreken, maar 'dagelijks voedsel' voor alle 

omstandigheden. 

 

8. PROBEER NIET ALLEEN DE BIJBEL TE LEZEN, MAAR OOK EEN GEREGELD GODSDIENSTIG 

LEVEN TE LEIDEN. 
Voorzie tijd voor je dagelijkse gebeden. Voor je je Bijbel begint te lezen is daar een goed moment voor. 
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C. PASSAGES UIT DE BIJBEL VOOR BIJZONDERE GELEGENHEDEN 
We hebben erop aangedrongen, dat je je Bijbel niet alleen bij speciale gelegenheden zou lezen. Toch bevat de Bijbel een 

aantal nuttige en boeiende hoofdstukken, die op bepaalde tijdstippen bijzonder betekenisvol kunnen zijn. 

 

1. Wanneer je twijfelt: 

Micha 6:6-8; 1 Johannes 4:7-21 

2. Wanneer je een levenstaak kiest: 

Matteus 25:14-30 

3. Wanneer je moed en sterkte nodig hebt: 

Psalmen 27 en 46; Efeziërs 6:10-20 

4. Wanneer je op het punt staat iets prettigs mee te maken: 

Filippenzen 4:8-13 

5. Wanneer je eenzaam en bang bent: 

Psalm 23 

6. Wanneer je iets verkeerds gedaan hebt: 

Psalm 51 

7. Wanneer je problemen hebt in je familie: 

Johannes 15:9-17 

8. Wanneer je ontmoedigd bent: 

Psalmen 42, 43 en 130 

9. Wanneer je mislukt bent: 

Psalmen 27 en 61 

10. Wanneer je gelukkig bent: 

Psalmen 96, 98 en 150 

11. Wanneer de dood nadert: 

Openbaring 21:1-7; 1 Korintiërs 15:49-58 

 

Tenslotte, denk erom dat dit slechts enkele suggesties zijn. Het is belangrijk goede boeken over de Bijbel te lezen, maar 

het is nog belangrijker dat geen enkel boek de plaats van de Bijbel zou innemen. Lees hem en ontdek welke schat God 

ons met de Bijbel heeft geschonken. 


