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Inleiding

A

ls ik een boek open, sla ik vaak de inleiding over om bij het
"goede deel" te komen, maar in dit geval, denk ik dat je blij zult
zijn dat je hier begon. Om het meeste uit de volgende hoofdstukken
te halen, nemen we hier een paar minuten de tijd om uit te leggen wat
er in dit boek staat, waarom je het zou moeten lezen en hoe het je
leven drastisch kan veranderen. We houden ervan om mensen aan te
moedigen en dit hoofdstuk doet precies dat. Ikzelf ben niet erg goed
in wachten om bij het goede gedeelte te komen, dus we hebben een
aantal snelle starttips aan het begin gezet om je een voorproefje te
geven van wat er komen gaat.

WAAROM ZOU IK DE BIJBEL BESTUDEREN?
Dit klinkt misschien als een radicale opvatting, maar we
moeten/hoeven eigenlijk niet de Bijbel te lezen. We moeten/hoeven
geen stille tijd of een dagboek te hebben. Wij moeten/hoeven niet;
WE MOGEN!
Waarom zouden we de Bijbel bestuderen? Nou, God vertelde ons
om Zijn bevelen te kennen en te gehoorzamen, en om dat te doen,
moeten we weten wat die bevelen zijn. Maar het is meer dan dat. Veel
meer. Veel christenen leven een verslagen leven, vasthoudend aan de
hoop van de hemel nadat ze sterven, omdat ze niet de voordelen
begrijpen, die we vandaag als gelovigen hebben. Er zijn enorme
voordelen waar Jezus voor heeft betaald, dingen die te mooi lijken
om waar te zijn. We hebben veel geweldige wonderen gezien, net als
vele andere gelovigen in Jezus Christus. Natuurlijk, het grootste
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wonder van allemaal is de levens veranderende kracht van God die in
een persoon komt wonen als ze Jezus de Heer van hun leven maken.
Deze dingen zijn mogelijk gemaakt omdat iemand ervoor koos om
uit te vinden wat God in de Bijbel heeft gezegd en te geloven wat er
staat.
In de Bijbel staat dat Jezus kwam om LEVEN te geven, en
LEVEN te geven in overvloed. Dat is waar het om gaat. Zijn leven is
hier. Het is nu. Het is transformerend, stimulerende, vreugdevol en
liefdevol leven. Het is de hartslag van onze God. Een keer waren een
vriend en ik aan het kletsen en in een moment van kwetsbaarheid
stopte hij en keek me recht in de ogen. Hij zei: "Ik ben het grootste
deel van mijn leven een christen geweest, maar soms vraag ik me af
of God echt is. Hoe weet ik het echt zeker?" Daarop heb ik gezegd:
"God is echter dan jij en ik of wat we ook zien in deze wereld. En de
reden dat ik dat weet is omdat ik het hart van God heb gezien door
Zijn Heilige Geest en Zijn Woord."
Ik ken God, en Hij praat tegen me, maar zo was het niet altijd. Ik
begon met dezelfde vragen als mijn vriend, maar ervoor kiezend om
de Bijbel te bestuderen en te geloven, is een absolute ommekeer voor
ons geweest. Het heeft ons leven, ons huwelijk en onze familie
veranderd. Beter nog, het heeft invloed gehad op degenen die we
bereiken, omdat de dingen van God besmettelijk zijn. Leven brengt
leven voort; het leven is een zaadje dat zich verspreidt en groeit en
zich vernieuwt.
De Bijbel staat centraal in de tastbare verbinding die we hebben
met God, en het verandert nooit. Als je je leven drastisch wilt
veranderen, als je passie en doel en betekenis in het leven wilt vinden,
is er geen betere plaats om te kijken. De Heilige Geest wacht op jou
en hoopt dat jij de stap neemt om erin te duiken, om er de tijd in te
steken en nooit op te geven. Hij wil Gods woorden voor je
bekendmaken zoals je ze nog nooit eerder hebt gezien. Als je
tevreden bent met je wandel met God dan is dit boek niet voor jou.
Maar als je meer wilt, als je je inzicht en openbaring in Gods Woord
wilt vergroten, als je meer wilt weten en zien van de kracht van God
in je leven, dan is dit boek voor jou.
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HOE DIT BOEK TE GEBRUIKEN
Welkom bij Levens Veranderende Bijbel Studie. Dit boek is geschreven
voor iedereen die waarheid uit de Bijbel wil halen. Dit is niet alleen
bedoeld voor degenen die relatief nieuw zijn in Bijbelstudie, maar
ook voor Bijbelstudie veteranen die geïnteresseerd zijn in het krijgen
van een aantal nieuwe praktische tips. Wij zijn verrast om te zien dat
Bijbelstudie nooit oud wordt; in feite, het wordt fascinerender
naarmate de tijd vordert.
Dit boek is niet bedoeld als het zaligmakende onder de
Bijbelstudie gidsen. In plaats van een diepe duik in de rigoureuze,
wetenschappelijke tekstverklaring van de Bijbel, is ons doel in dit
boek dat je de inhoud praktisch, behulpzaam, inspirerend en krachtig
vindt. Sommige van de tips zijn zo eenvoudig dat een kind ze kan
doen, maar zijn zo krachtig dat zelfs de meest doorgewinterde
theoloog er baat bij heeft.
Ja, ik denk dat je zult ontdekken dat je de Bijbel zeker voor jezelf
kunt bestuderen en een verbazingwekkende openbaring van de
Heilige Geest kunt ontvangen. Dit boek staat vol met methoden en
tips die tijd in de Bijbel spannend en leuk maken. De Bijbel zal een
drastische verandering teweegbrengen in ons leven als we het
toelaten. Gods liefde is besmettelijk en Zijn beloften zijn geweldig,
Zijn bevelen zijn zeker en vast en de beloningen zijn geweldig.
Wij (Kevin en Kathy) zijn gepassioneerd om Gods Koninkrijk
over de hele wereld te stimuleren, en jij bent daar een heel belangrijk
onderdeel van. We bidden dat je meer over Gods hart zult weten
door dit boek – dat Hij wil en je nodig heeft als Zijn ambassadeur in
deze wereld. Jezus kwam om ons leven in overvloed te geven, en dat
is nog steeds Zijn verlangen. Wanneer we Gods waarheid in ons
opnemen, nemen we Zijn leven in ons op. Het Woord is een zaad, en
het groeit. Als het zaad groeit, zien we de vrucht uitkomen als leven
in elke gebied.
Voel je vrij om dit boek te lezen, alleen of met een vriend. Het
zou ideaal zijn voor een Bijbelstudiegroep van elke leeftijd om één of
meer secties door te werken, gevolgd door een discussie. Ons doel
was om de inhoud eenvoudig genoeg te houden voor tieners om te
begrijpen. Met veel voorbeelden en denkvragen zou een jeugdgroep
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de methoden en activiteiten als krachtige trainingshulpmiddelen
kunnen ervaren die nog steeds boeiend zijn en leuk.
Opmerking: We hebben een paar voorbeelden opgenomen die
vandaag de dag nog steeds worden betwist. Ons doel in dit boek is
om nuttige methoden en technieken aan te bieden voor Bijbelstudie,
NIET om onze leerstellingen te promoten. Omdat we het gevoel
hebben dat veel voorbeelden het makkelijker maken om te begrijpen
hoe deze methoden werken, hebben we veel van onze eigen studieervaring ingevoegd. Je kunt het met een aantal van onze conclusies
eens of oneens zijn, maar uiteindelijk is het aan jou om elk onderwerp
te "bestuderen" en de waarheid van God voor jezelf te krijgen. Gods
waarheid is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd.
Je zult merken dat we enkele korte verhalen van onze eigen
ervaringen hebben toegevoegd met de naam ernaast tussen vierkante
haakjes (b.v. [Kevin]). Waar het woord, "ik" wordt gebruikt in het
hele boek, kan zowel Kevin als Kathy betekenen, omdat we allebei
veel hebben geschreven. Tegen het einde hebben we een aantal
voorbeeld Bijbelstudie methoden voor je opgenomen die je kunt
overwegen als je bepaalt wat het beste voor je werkt. Wij bidden dat
je ze behulpzaam en inspirerend vindt.
We hopen dat je bij Knights of the King Ministries met ons in
contact komt voor meer onderwijs, video's en aanmoediging.
Bezoek ons:
Op Facebook: www.facebook.com/KnightsOfTheKingMinistries
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TIPS VOOR EEN SNELLE START
De Bijbel is niet als een roman die we van voor naar achter lezen.
In wezen is de Bijbel een handleiding voor hoe je moet leven, maar
het is niet alleen maar een boek over ‘doen en niet doen’. Het is veel,
veel meer dan dat.
Het Woord van God begint met de schepping en vertelt Gods
liefdesverhaal aan Zijn volk en Zijn kinderen (waarin wij zijn
opgenomen). Het omvat de beloftes die Hij in de loop van de
geschiedenis heeft gedaan en Zijn prachtige plan om Satan en de
dood te overwinnen, om zo een weg te maken voor ons om Zijn
kinderen te kunnen worden en voor altijd met Hem verbonden en
verzoend te zijn! Het vertelt ons dat het onze taak hier op aarde is
om Zijn koninkrijk te bouwen, om het Evangelie te verkondigen en
discipelen te maken. De Bijbel onthult gebeurtenissen die zullen
gebeuren als Jezus terugkomt om alle kinderen van God thuis te
brengen. Mijn favoriete deel van de Bijbel bevat alle beloftes en
hulpmiddelen die we hebben om Zijn werk te doen.
Het is een geweldige gedachte om te zien hoeveel waarheid er in
de Bijbel is verpakt. Dat een Geest (God), die briljanter is dan we ons
kunnen voorstellen, Zijn woorden op papier heeft laten zetten door
gekozen schrijvers. Het beste deel is dat Hij met ons wil
communiceren; Hij wil dat wij het begrijpen!
Als we met de prachtige studiemethoden en -handvaten in dit
boek starten, laten we beginnen met een paar snelle start tips.
Bij het lezen van de Bijbel:


Doe alsof je elk vers voor de eerste keer leest.
Ga er niet van uit dat je al weet wat het zegt of wat het
betekent.



Lees elke zin langzaam; niet overhaast. Om het beter te
begrijpen, moeten we elk woord opnemen.



Lees de verzen hardop. Zorg ervoor dat je elk woord
uitspreekt.



Zet voorlees Bijbel opnames aan waar je ook bent. Terwijl je
slaapt, rijdt, eet, werkt, het huis schoonmaakt of klusjes doet,
vind creatieve manieren om de Bijbel tot je te nemen.
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Schrijf Bijbelverzen die je wilt overdenken op papier, en plak*
ze op strategische plekken. Waar kijk je het meest? Misschien
de badkamerspiegel, bij het toilet, in de keuken, op de
kast/koelkast, TV, lichtschakelaar, op een deur of bij een
computerscherm? Laat de opzet zijn om elk Bijbelvers hardop
te lezen elke keer als je het ziet, de hele dag.

* Kathy's opmerking: zorg ervoor dat waar je het ook plakt, het
niet wordt beschadigd door het plakband.
Waargebeurd verhaal: op een gegeven moment heeft Kevin
enkele verzen aan de plafond ventilator boven ons bed geplakt.
Ik zou dit niet aanraden, want toen we de tape eraf haalden
kwam ook de houtkleur eraf. Maar wij hebben ze zeker gelezen
daarboven!
Toen Kevin en ik pas getrouwd waren, was hij geen groente fan.
Ik denk dat ik hem overspoeld heb met groenten op een manier die
hem op de vlucht deed slaan naar de snackbar. Na een paar jaar keek
hij me over de tafel aan en zei, "Weet je, ik heb echt trek in een grote
salade." Hij ging verder, "Ik denk dat ik na al die tijd zo gewend
geraakt ben om op deze manier te eten dat ik eigenlijk hunker naar
groenten."
Hetzelfde geldt voor de Bijbel. Het lijkt in het begin misschien
langzaam of zelfs onaangenaam, maar door regelmatig tijd door te
brengen in Gods Woord, ontwikkelen we er een eetlust voor, kijken
we uit naar de studie, en hunkeren we zelfs naar tijd met God.
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JA, JIJ KUNT DE BIJBEL BEGRIJPEN
Er is een geloof onder sommige volgelingen van Jezus Christus
dat de Bijbel verwarrend en mysterieus is. Een preek wordt gebracht
van de preekstoel, compleet met Griekse en Hebreeuwse woorden
die we niet kunnen uitspreken, laat staan begrijpen. We horen over
speciale openbaringen die mensen ontvangen van God door middel van
de Bijbel en wensen dat we ook van God kunnen horen. Maar als
velen hun Bijbels openen, zien ze niet die verbazingwekkende
waarheden onthuld. Het zijn maar woorden op een bladzijde in een
heilig boek. We lezen ze en ze zijn geweldig, maar we begrijpen ze
niet echt. En we kunnen ons afvragen of we meer training nodig
hebben, meer tijd, meer gebed, meer...iets.
Nou, we zijn blij te kunnen zeggen dat elke gelovige in Jezus
Christus, nu, het maakt niet uit of ze een volgeling van Jezus zijn
geworden vijf minuten of vijftig jaar geleden, de Bijbel KAN
begrijpen. Ieder persoon kan waarheid uit de Bijbel ontvangen die ze
nog nooit in een preek of Bijbels dagboek hebben gehoord. God wil
dat je Zijn woord begrijpt en Hij verbergt niets!
We weten dat Gods plan is dat we de Bijbel zelf begrijpen, omdat
we de opdracht hebben gekregen om "het Evangelie te prediken aan
elk schepsel" (Markus 16:15). Hij zegt ook dat Hij Zijn grote mysterie
geopenbaard heeft, dat is "Christus in u, de hoop op glorie"
(Kolossenzen 1:27). Bovendien heeft Hij elk persoon de "bediening
van de verzoening" gegeven (2 Korintiërs 5:18). Wat betekent dit
allemaal? Het betekent dat Christus in ons is. Dat is Zijn plan om het
Evangelie te verspreiden aan ieder schepsel! We moeten de wereld
met God verzoenen. Dat betekent dat het onze taak is om andere
mensen bij Jezus te brengen. Hoe doen we dat? Door te delen en te
laten zien wat God ons in de Bijbel vertelt. En we hoeven niet eens
veel te weten om krachtig door God gebruikt te worden.
Na het volgen van de praktische stappen in dit boek zal je
verbaasd zijn over hoe gemakkelijk God het heeft gemaakt om
waarheid uit de Bijbel te halen. Hij staat aan onze kant; we moeten
gewoon de tijd nemen en gehoorzaam zijn. Blijf kloppen en geef
nooit op.
Mattheüs 7:7 - Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult
vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
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In dit boek lopen we door eenvoudige, praktische stappen die,
wanneer toegepast, je grote ogen geeft, vol vreugde en opwinding
over de Bijbel zoals je nog nooit hebt gekend. Geloof me, je zult niet
in staat zijn om het voor jezelf te houden.

Mythe: God heeft getrainde predikers nodig, niet mij.
Toen Jezus op aarde was, trainde Hij Zijn discipelen met diverse
achtergronden. Sommigen van hen waren vissers van beroep. Ze
waren niet de hoogopgeleide intellectuelen van die tijd; zij waren het
gewone volk. Jezus koos hen uit om als eerste het Evangelie te
verspreiden. Als Hij kiest voor vissers, dan weten we dat we geen
universitair diploma, certificaat van een Bijbelschool, vergunning of
aanstelling nodig hebben om de Bijbel te begrijpen. Het enige wat we
nodig hebben is Hem, en als we Hem tot Verlosser en Heer van ons
leven hebben gemaakt, leeft Hij al in ons door Zijn Heilige Geest.
De Heilige Geest is van levensbelang en Hij is verbazingwekkend!
De Heilige Geest is de sleutel tot het leven en begrip dat uit de Bijbel
stroomt. Hij is degene die Gods Woord aan ons openbaart, ook wel
bekend als openbaring. In feite, zegt Hij dat je de geest / gedachten van
Christus al hebt, of je het nu voelt of niet.
Ja, JIJ hebt de geest van Christus. Toen God je een nieuwe
schepping maakte, op het moment dat je Jezus tot jouw Heer en
Verlosser maakte, plaatste Hij Zijn Heilige Geest in je. Het hebben
van Zijn Geest (de Heilige Geest) betekent dat je Zijn denken /
gedachten hebt en dat je ALLE dingen weet (1 Korintiërs 2:16 en 1
Johannes 2:20). De kennis en wijsheid van God is in je geest. De
volgende stap is om deze kennis vanuit je geest in je denken te
krijgen. Studie van de Bijbel en de Heilige Geest werken als een
krachtig team samen om deze goddelijke waarheden vanuit onze
geest in ons denken te krijgen.
Waarom zou je de Bijbel bestuderen? In een notendop, de Bijbel
is een rechttoe rechtaan gids voor het begrijpen van Gods wil en hoe
het leven op Zijn manier te leven, omdat Hij weet wat het beste is.
Terwijl we studeren, wordt ons denken veranderd om te denken zoals
God denkt, met Zijn perspectief. Dat wordt genoemd het vernieuwen
van ons denken (Romeinen 12:2). Net zoals het roer van een boot of
een paard dat geleid word door de teugels van zijn ruiter, als ons
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denken in lijn is met wat God zegt, volgt ons leven daarnaar. Als we
ons denken vernieuwen beginnen we te veranderen. We zijn niet
langer angstig, bang of ziek. We hebben liefde, hoop, richting en doel
voor ons leven. Het beste van alles is dat we het hart van onze Vader
God en Zijn natuur kennen.

Verander hoe je denkt, verander hoe je leeft
In deze wereld worden we gebombardeerd door de aardse,
natuurlijke manier van denken. Angst, lust, boosheid en verdriet
proberen een plaats te krijgen in ons denken, zodat we elke keer als
we een situatie tegenkomen, reageren op een wereldse manier (de
Bijbel noemt dit vleselijk). Dit is de manier waarop de vijand (de
duivel) wil dat we nadenken. Het is een krachteloze, chaotische,
hopeloze en egoïstische manier van denken. Hoe we op een situatie
reageren is een directe spiegeling van onze kijk - onze manier van
denken. Vrede en vreugde komen als we situaties zien door Gods
lens, de Bijbel.
Bijvoorbeeld, stel je voor, op een tafel voor je zijn twee
zonnebrillen; de ene heeft rode glazen en de andere blauwe. Alles wat
we zien in de wereld is getint door de bril die we kiezen, en
uiteindelijk, die bril schrijft voor wat er in ons leven gebeurt. Hier is
de sleutel: hoe we leven, denken en voelen in ons natuurlijk dagelijks
leven in deze wereld is gebaseerd op welke versie van de waarheid we
accepteren. Accepteren we Gods waarheid of de vijands versie? Jezus
zei alleen maar te geloven. Wat geloven we? Hoe we situaties in het leven
bekijken en wat we geloven, heeft een enorme impact op de
natuurlijke werkelijkheid die we ervaren.
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Romeinen 8:31b

Gods waarheid is nog steeds de ultieme waarheid, of we die nu
aanvaarden of niet. Gods eeuwige leven dat Hij beloofde is niet alleen
in de hemel. Het is hier NU. We leven het leven waar Jezus voor
betaald heeft, vol van vreugde en vrede, als we kiezen om Zijn
Woord, de Bijbel, te bestuderen en te geloven. Het is zeker onze tijd
waard! Zoals we van de Bijbel leren, begrijpen we dat onze Vader
God ons wil zegenen en voor ons wil zorgen, nu en in de toekomst.

9

Levens Veranderende Bijbel Studie

"Maar ik weet niet zeker wat ik moet bestuderen. Moet ik niet op
God wachten dat Hij kiest om me te leren wat ik moet weten?"
Eigenlijk, nee. De Heilige Geest is opgetogen om ons te leren wat we
willen weten van Gods Woord, over elk onderwerp, zoveel als we
willen. We mogen kiezen! Het onderwerp is aan jou. Maak je geen
zorgen dat God boos zal zijn of beledigd als je niet constant vraagt en
wacht op Zijn richting wat te bestuderen. Hij is blij als we besluiten
om tijd voor Hem te maken en Zijn woord te bestuderen.
De Heilige Geest weet precies wat we moeten leren en Hij zal een
manier bedenken om ons te onderwijzen, meestal door het brengen
van een aansporing of verlangen in ons. Maak het niet over-geestelijk.
Als het gaat om te kiezen wat te bestuderen, vraag het aan God. Als
je geen antwoord krijgt, kies dan een onderwerp en begin. Doe het
gewoon.
Voordat we beginnen, realiseer je dat één van de meest
voorkomende fouten die gelovigen maken is: het bestuderen van de
Bijbel, maar het NIET in praktijk brengen. De Bijbel is duidelijk dat
om de Bijbel echt te begrijpen, moeten we het horen en het dan doen
(Jakobus 1:22-25). Bijvoorbeeld, om echt te begrijpen hoe we moeten
fietsen, stoppen we niet bij het lezen van de gebruiksaanwijzing; we
stappen op en proberen te trappen! Op dezelfde manier, wanneer een
wiskundeleraar laat zien hoe een som op te lossen, weten we
misschien hoe we het moeten doen, maar totdat we daadwerkelijk
zelf een som oplossen, hebben we die kennis niet echt in ons bezit.
De Bijbel wordt op vrijwel dezelfde manier begrepen en toegepast.
Veel mensen blijven steken in wat ze niet weten. Ze proberen meer
en meer te leren, denkend dat ze uiteindelijk het gevoel zullen hebben
dat ze genoeg weten om uit te stappen en in praktijk te brengen wat
ze hebben geleerd. De sleutel is om te stoppen met zich te richten op
wat we niet weten en te besluiten om te handelen naar wat we wel
weten.
Als we de dingen doen die de Bijbel voorschrijft, dan zal ons
begrip van Gods manier van denken - Zijn waarheid - dramatisch
groeien. Onze relatie met de Heilige Geest zal opbloeien. We zullen
nieuw inzicht ontvangen van wat de Bijbel betekent, het leren van
Gods liefde voor anderen zoals we nooit voor mogelijk hielden en
een passie ontwikkelen voor het kennen en doen van Zijn woord.
Genoeg over de inleiding. Laten we gaan!
10
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D

it hoofdstuk bevat een paar van de eenvoudigste maar
krachtigste technieken om Bijbelteksten die we lezen echt eigen
te maken. Aan de hand van de volgende voorbeelden kun je de
teksten op een totaal nieuwe manier zien.

STUDEER MET EEN VRAAG IN GEDACHTEN
Als je niets anders uit dit boek haalt, dan hoop ik dat je dit ene
idee pakt, omdat het een absolute ommekeer geeft: het bestuderen
van de Bijbel met een Doel.
Bijbelstudie is zoveel meer belonend als we op zoek zijn naar
antwoorden op een gekozen onderwerp. Heb je vragen voor God?
Schrijf je vragen op, lees dan de Bijbel. Bepaalde verzen zullen van de
bladzijde lijken af te springen. Dit was een essentieel punt dat mijn
houding veranderde van zich verplicht voelen om de Bijbel te lezen
tot de Bijbel willen lezen. Ik had honger naar antwoorden.
Naar onze mening is onze tijd die we in de Bijbel doorbrengen het
meest effectief wanneer we actief op zoek zijn naar antwoorden, met
een geest die openstaat voor Gods waarheid. Als God op dit moment
naast je zat, wat zou je Hem vragen? Schrijf deze vragen op in een
schrift / dagboek en begin met lezen. Ik raad je aan om overal waar
je gaat een zakformaat notitieboekje en pen mee te nemen, want als je
actief op zoek bent naar de waarheid, zal de Heilige Geest het op vele
manieren en op verschillende tijdstippen van de dag aan je laten zien.
Ook al denk je misschien dat je het nooit zult vergeten wat God je
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verteld heeft, zorg ervoor dat je alles opschrijft. Geloof me, je zult blij
zijn dat je het deed!
Jakobus 1:5 - En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij
die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen
verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Verwacht dat de Heilige Geest je aandacht zal vestigen op de
antwoorden. Hij wil zelfs nog liever dan wij dat we de antwoorden op
onze vragen hebben! De Heilige Geest is uitstekend in Zijn taak om
de waarheid van de Bijbel te openbaren.
Johannes 16:13 - Maar wanneer Die komt, de Geest van de
waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij
zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben,
zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Als de antwoorden komen, schrijf ze dan in je dagboek op naast
de originele vragen samen met de datum. Dit helpt je geloof op te
bouwen! Als de vijand je ooit probeert te vertellen dat het God niet
kan schelen of dat Hij niet antwoordt, dan kijk je terug in dit dagboek
en herinner je dat de God die de hele wereld heeft geschapen, van je
houdt. Hij houdt ervan om met je te praten en je vragen te
beantwoorden, jou Zijn wil te tonen en te laten zien wie Hij is.
Hier is één van de krachtigste dingen die we met z'n tweeën
hebben gedaan: als God een gebed heeft verhoord of als we een
wonder voor onszelf ontvangen of iemand waar we voor baden, dan
schrijven we het op. Dit is één van de grootste duivel-leugenverpletterende oefeningen die we kunnen doen! God vertelde de
Israëlieten om gedenktekens op te richten zodat ze Zijn trouw nooit
zouden vergeten (voorbeeld, Joshua 4:20-24). Dat moeten we ook
doen. Het noteren van Gods werk in ons leven zal dienen als een
getuigenis voor onze kinderen en kleinkinderen.
Een dagboek is een krachtige herinnering aan de waarheid als de
vijand probeert om ons te laten twijfelen. Lees deze lijst elk jaar door.
Maak er een jaarlijkse dag van herinnering en lofprijs van aan God! In
feite zou je het nu in je digitale agenda kunnen zetten en laten
herhalen en zo herinner je het elk jaar op bijvoorbeeld je verjaardag,
het nieuwe jaar of een andere belangrijke dag.
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DE BESTE MANIER OM DE BIJBEL TE LEZEN
In deze sectie tonen we een techniek voor het lezen van de Bijbel
die een ommekeer in je begrip teweeg zal brengen. Er zijn twee
onderdelen. De eerste is één van de moeilijkste maar meest effectieve
sleutels: GA LANGZAMER. Lees langzaam elk woord en geef je
gedachten de tijd om te verteren wat je aan het lezen bent. Het
tweede onderdeel is het HARD OP lezen. Zorg ervoor dat je elk
woord duidelijk zegt. Combineer de twee onderdelen en we hebben
onze revolutionaire methode voor het bestuderen van de Bijbel: lees
langzaam, hardop. Ik weet dat dit eenvoudig klinkt, maar je zult
verbaasd zijn over hoe deze techniek je Bijbelstudie tijd verandert!
Experiment: Kies een hoofdstuk in Efeziërs of Kolossenzen.
Lees het hoofdstuk zoals je normaal gesproken zou doen (voor de
meeste mensen is dat stil en snel lezen). Terwijl je leest, schrijf je in
een notitieboekje op wat jou raakt als je het leest. Lees vervolgens
hetzelfde hoofdstuk nog eens, maar lees het dit keer langzaam en
hardop. Schrijf nogmaals op wat je raakt als je het leest. Ik denk dat
je, de tweede keer, veel meer aantekeningen hebt!
De Bijbel zegt dat we moeten mediteren op het Woord (Jozua
1:8). Het woord mediteren betekent, onze gedachten focussen, zodat
we iets diepgaands kunnen begrijpen. Het Hebreeuwse woord dat
vertaald is naar het Nederlandse mediteren betekent: nadenken,
fluisteren, mompelen, studeren én spreken. Merk op dat het doen van
meditatie niet alleen inhoudt dat er tijd wordt doorgebracht in
focussen en denken; het houdt ook spreken in!
Meditatie wordt vaak vergeleken met een koe of geit die aan het
herkauwen is. Ze kauwen en verteren hun voedsel grondig. Wanneer
wij langzamer gaan en de tijd nemen om ons te concentreren op elk
woord en het hardop uitspreken, pakken we de waarheid veel
gemakkelijker op. We kunnen veel helderder elk stuk begrijpen. Wat
een verschil! Het hardop lezen dwingt ons om niet alleen langzamer
te gaan, maar ook om onszelf het te horen spreken. We zien het, we
spreken het uit en horen het. Dit geeft ons drie keer meer impact dan
stil te lezen. En als je nog een stap verder wilt gaan, schrijf de tekst
dan ook op!
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Oefening
Hier is een geweldige techniek om op een Bijbelvers te mediteren.
Deze techniek is één van de eenvoudigste en meest effectieve
manieren om meer uit het Woord te halen.
1. Zoek een vers dat je nog beter zou willen begrijpen of een
belofte die je in je leven wilt zien.
Wij zullen de eerste deel van Handelingen 1:8 (NBG) als
voorbeeld hieronder nemen (zie gekleurd vak).
2. Lees langzaam de onderstaande tekst hardop, met de nadruk
op het eerste woord (in vet gedrukt) door het luider te zeggen
dan de anderen. Na de eerste regel gelezen te hebben, wacht
en denk na over de betekenis ervan.
3. Herhaal nu de tekst, met de nadruk op het volgende woord.
Elke keer als je komt bij een vetgedrukt woord, zeg je het
luider om het te benadrukken.
4. Blijf herhalen, met de nadruk op het volgende vetgedrukte
woord totdat je elk woord minstens één keer hebt benadrukt.
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;
Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt;

Is het je opgevallen hoe je een ander facet van waarheid kon zien in
dit vers, elke keer als je een ander woord benadrukte? Dit is ook een
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krachtige oefening om een vers in de Bijbel uit je hoofd te leren, om
er waarheid uit te halen en het te activeren in ons leven.

DE KRACHT VAN ABSOLUTE WOORDEN
Laten we een experiment doen. Kijk verder en lees deze tekst uit 2
Peter 3:9 snel.
2 Petrus 3:9 – De Heere vertraagt de belofte niet (zoals
sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld
met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot
bekering komen.

Lees nu hetzelfde vers hieronder, maar lees het deze keer hardop
en langzaam voor, spreek elk woord uit. Leg extra nadruk op elk
onderstreept woord en wacht even.
2 Petrus 3:9 – De Heere vertraagt de belofte niet (zoals
sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld
met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot
bekering komen.

Heb je goed op de onderstreepte woorden gelet, enigen en allen?
Dit zijn ABSOLUTE woorden, wat betekent dat er GEEN
uitzonderingen zijn. De Bijbel explodeert van betekenis als we ons
bewust zijn van Absolute woorden. Toen God zei ‘alles’, bedoelde
Hij ALLES. Toen wij dat eenmaal beseften, was het levens
veranderend!
Enkele Absolute woorden zijn:
Alle

Altijd

Alles

Ieder

Wat dan ook

Nee

Niets

Zal

Alleen

Wie dan ook

Elk

Een zeer makkelijke maar waardevolle handeling is om eenvoudigweg
de Absolute woorden te onderstrepen of te omcirkelen in een tekst
die je bestudeert. Als je jezelf nog nooit toestemming hebt gegeven
om in je Bijbel te schrijven, geef die toestemming dan nu!
Boekwinkels verkopen vaak markeerstiften en pennen speciaal
ontworpen voor het maken van aantekeningen op de dunne
bladzijden van een Bijbel. Er gebeurt iets geweldigs als we de
aandacht vestigen op deze Absolute woorden, omdat ze ons doen
beseffen hoe groot de omvang is van wat God heeft gezegd. Hij
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maakt geen uitzonderingen, er zijn geen kleine lettertjes, en Hij komt
niet terug op Zijn beloftes.
Hier is nog een tekst. Dit keer, vind en onderstreep zelf de
Absolute woorden.
Lukas 10:19 – Zie, Ik geef u de macht om op slangen en
schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de
vijand; en niets zal u schade toebrengen.

In Lukas 10:19 zien we de Absolute woorden, alle, niets, zal. Dat
betekent dat Jezus de gelovigen gezag heeft gegeven over alle (elk
afzonderlijk) kracht van de vijand. Bovendien is er niets (zelfs niet één
klein ding) dat ons zal schaden. We kunnen niet gekwetst worden
door de vijand. Wat een krachtige beloftes!
Lukas 10:19 was baanbrekend voor ons toen we stilstonden om na
te denken over wat het echt zegt. Als je moeite hebt om dit vers te
geloven, dan stellen we voor om te kijken naar wat er met Paulus is
gebeurd in Handelingen 28:3-6. Dit gedeelte toont Lukas 10:19 in
actie.
Laten we nog één gedeelte proberen. Markus 11:22-24 vertelt ons
hoe we gebedsverhoring krijgen. Omcirkel alle Absolute woorden in
het onderstaande gedeelte. Denk aan de kracht van elk Absoluut
woord.
Markus 11:22-24 (NBG) – 22 En Jezus antwoordde en zeide tot
hen: Hebt geloof in God. 23 Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg
zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou
twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal
hem geschieden. 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert,
gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

De Absolute woorden, zal en al wat komen in dit gedeelte voor.
Door deze woorden vertelt God ons dat als iemand een verklaring
(bevel) geeft en niet twijfelt, maar gelooft, het zal gebeuren. Als we
dit op ons eigen leven toepassen, weten we dat voor alles wat we
vragen, we alleen maar hoeven te geloven dat we het al hebben
ontvangen en we hebben de garantie dat we het hebben.
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[Kathy] Ik denk dat voor velen, Bijbelse Absolute woorden
moeilijk zijn om te geloven, want als ze in onze gedachten
zinken, zijn we letterlijk in grote verwondering. Meestal lezen
we over Absolute woorden heen met weinig aandacht, maar als
we stilstaan om te waarderen wat God heeft gezegd in Zijn
Woord, kan het moeilijk zijn om het te pakken/begrijpen. We
hebben hulp van de Heilige Geest nodig om elke waarheid echt
eigen te maken.
Soms zit ik naar de bladzijde te staren en vraag ik me af of ik in
staat zal zijn om het geweldige te begrijpen wat God heeft
beloofd. Dat is waar openbaring van de Heilige Geest begint.
Als we de Absolute woorden van de Bijbel niet respecteren door
ze letterlijk te nemen, dan zwakken we Gods Woord af. De wereld
waarin we leven houdt van grijstinten, met uitspraken als, "er zijn
geen absoluten." Maar de God die de wereld heeft geschapen werkt
met absoluut goed en fout, waarheid en leugens, en licht en
duisternis. Stel je voor dat zwaartekracht er maar een deel van de tijd
was! We kunnen erop rekenen dat Gods natuurlijke en geestelijke
wetten absoluut waar zijn, de hele tijd.
Voordat Jezus naar de aarde kwam, stond hij bekend als Het Woord
van God. Jezus kent communicatie beter dan wie dan ook. We kunnen
er zeker van zijn dat als Hij zegt: ALLES, dat Hij ook ALLES
bedoelt. Als we geloven wat Hij zei, beginnen Zijn beloften
werkelijkheid te worden in ons leven.
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INDIRECTE ABSOLUTE WOORDEN ZETTEN WAARHEID VRIJ
Als we begrijpen dat God een God van de Absolute woorden is,
dan zijn er twee dingen die zullen beginnen te gebeuren.
1. We zullen veel van de Absolute woorden in de Bijbel gaan
opmerken en
2. We zullen beginnen te begrijpen dat soms Absolute woorden
niet specifiek of duidelijk vermeld worden in de Bijbel. Ze
staan er indirect, ze zijn erin opgesloten.
Laten we onderzoeken wat de ‘indirecte’ Absolute woorden zijn
en waarom ze zo belangrijk zijn om een rijk inzicht in Gods Woord
te ontwikkelen. Lees 1 Johannes 1:9.
1 Johannes 1:9 - Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen
van alle ongerechtigheid.

Op het eerste gezicht zien we het Absolute woord, alle. Er zijn
echter ook andere indirecte Absoluten. We kijken niet alleen naar wat
er letterlijk in de tekst staat, maar ook wat er niet staat. Laten we het
uitleggen.
We weten dat als God iets zegt, Hij het meent. Uitzonderingen
zijn er bijna niet bij God. Bovendien, nadat we de natuur en karakter
van God hebben ontdekt, kunnen we inzien wat Hij werkelijk zegt
door de indirecte Absolute woorden toe te voegen. Hieronder volgt
hetzelfde vers met de indirecte Absolute woorden, die tussen haakjes
zijn toegevoegd.
1 Johannes 1:9 (uitgebreide versie) – Als wij onze zonden
belijden: Hij is (altijd en voor altijd) getrouw en (altijd)
rechtvaardig om ons de (alle) zonden (elke keer) (volledig) te
vergeven en ons (volledig) te reinigen van alle ongerechtigheid
(en als we gereinigd zijn van ongerechtigheid, blijven we over met
alleen maar gerechtigheid).

We willen nooit een door de mens bedachte voorwaarde of wet
toevoegen voor het ontvangen van Gods beloftes, die Hij niet heeft
toegevoegd. Dat zou fouten brengen. Het zoeken naar indirecte
Absolute woorden zorgt ervoor dat de waarheid, die er al is, verder
onthult en benadrukt wordt, omdat we begrijpen wie Hij is. Als er
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geen uitzonderingen worden genoemd, dan weten we dat het een
absolute waarheid is.
Lees de uitgebreide versie van 1 Johannes 1:9 nog eens. Is dat niet
geweldig? De waarheid in dit vers komt tot leven als we Gods genade
en liefde voor ons zien in deze tekst. Zijn natuur en karakter is
duidelijk door wat Hij heeft gedaan, en wie Hij ons heeft gemaakt om
te zijn. Wat is Gods plan en wil voor ons volgens 1 Johannes 1:9?
Rechtvaardigheid. Hij is trouw om ons te reinigen van alle
ongerechtigheid en ons brandschoon te maken. De volgende keer als
je studeert, zoek naar indirecte Absolute woorden!

PERSOONLIJK MAKEN, UITBREIDEN
EN TOEPASSEN VAN TEKSTEN
Deze sectie gaat niet zozeer over hoe je de Bijbel moet
bestuderen, maar hoe je het eigen maakt wat je hebt bestudeerd. Als
ik een onderwerp bestudeer, kom ik vaak een tekst tegen die ik
moeilijk kan geloven. In het begin wilde ik het niet toegeven, maar ik
ben gaan inzien dat dit juist een kans is om mijn denken te
vernieuwen naar Gods manier van denken.
Geloven wat de Bijbel zegt is het resultaat van een keuze. Ons
geloof is gebaseerd op onze keuze om God te vertrouwen, niet direct
omdat we openbaring van de Heilige Geest hebben op elke gebied.
Als ik eerlijk naar mezelf kijk, zie ik soms een deel van mij dat
sceptisch is en twijfelt. Bijvoorbeeld, als we een tekst als Lukas 10:19
lezen, kan het voor ons misschien een inspanning zijn om te geloven
dat niets ons kan schaden. In plaats van te hopen dat we het op een
dag geloven, heb ik geleerd dat actie te nemen om deze tekst te
geloven dramatische resultaten oplevert. Gods Woord is Zijn belofte.
Hij houdt ervan om teksten te gebruiken als Hij met ons praat en Hij
houdt ervan als wij teksten gebruiken als wij met Hem praten.
Het doel is om ons denken te her-programmeren. We nemen
stukjes van ons denken, die niet in lijn zijn met Gods Woord en
zetten ze recht, net zoals een chiropractor het lichaam rechtzet. Als
we onze gedachten eenmaal lang genoeg consequent in één lijn
hebben gebracht met het Woord van God, gaat het Goddelijke
denken op dat gebied automatisch.
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Het volgende is een krachtige techniek die mij heeft veranderd.
Vergeet niet dat we een Bijbelse waarheid die we willen geloven, eigen
gaan maken en activeren. Of we het nu al wel of niet geloven is niet
van belang. De volgende stappen zijn de basisstappen.
1. Kies het vers (of deel daarvan) dat je meer wilt geloven.
2. Bepaal het principe achter dat stuk en zeg het in je eigen
woorden, pas het toe op jezelf, een situatie of je leven.
3. Maak er een gesprek met God van. Breid uit, versterk en pas
het principe toe naar andere gebieden, met de nadruk op alle
directe en indirecte Absolute woorden. Als het een belofte van
God aan jou is, zeg dat dan. Als het een bevel is, geef aan hoe
je zult gehoorzamen in je leven.
Mensen denken en dan verwoorden ze wat ze denken. De hele tijd
horen we onszelf spreken. Gecombineerd veranderen en trainen deze
stappen onze gedachten. Het is letterlijk als het hersenspoelen van
onszelf. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar het spoelen van mijn
hersenen met Gods Woord klinkt als een geweldig idee!
Laten we een voorbeeld nemen.
Lukas 10:19 – Zie, Ik geef u de macht om op slangen en
schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de
vijand; en niets zal u schade toebrengen.

Het laatste deel van de tekst is bijzonder betekenisvol geweest
voor mij, omdat deze wereld ons vertelt dat alles ons kan kwetsen.
Dat is niet wat Jezus zei! Als we deze Bijbeltekst lezen, zien we dat
Jezus sprak tot Zijn discipelen, en dat er geen andere voorwaarde lijkt
te zijn om deze belofte te ontvangen dan om een discipel van Jezus te
zijn, en om te weten dat we het gezag van Jezus over de vijand
hebben gekregen. Wij zijn discipelen van Jezus, toch? Dus hier volgt
hoe dit gedeelte van de Bijbel omgezet zou kunnen worden in een
geloofsverklaring met deze belofte. Lees deze verklaring luid en
duidelijk.
"Jezus zei in Lukas 10:19 dat niets mij zou kwetsen. Dat
betekent dat geen enkele demon of situatie mij kan kwetsen. Ik
ben vrij om mijn leven te leven, om Gods werk zonder angst te
doen, omdat Hij heeft gezegd dat er niets is dat me kan
kwetsen."
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Hier is nog een voorbeeld. In Johannes 14:12 zei Jezus dat de
werken die Hij deed wij ook zullen doen, en zelfs nog grotere
werken. We weten dat toen Jezus naar de Vader ging, Hij de Heilige
Geest terug stuurde om in elke gelovige te leven. De Geest is het die
deze werken mogelijk maakt.
Johannes 14:12 – Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij
gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere
doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

Hier is een voorbeeld van hoe ik een paar van de punten in dit
vers persoonlijk zou maken, het zou uitbreiden en zou toepassen. We
zullen van deze een gebed of geloofsbelijdenis maken, die we aan
God doen.
"Vader God, U zei dat de werken die Jezus deed, ik ook zou
doen. Jezus ging naar de Vader om de Heilige Geest naar alle
gelovigen te sturen. Ik ben een gelovige, dus ik heb alles wat ik
nodig heb om de werken te doen die Jezus deed. Jezus genas
de zieken, Hij wekte de doden op, Hij voedde de hongerigen,
en Hij preekte het Evangelie. Ik kan al die dingen en meer,
omdat de Heilige Geest in mij leeft. U (God) zei dat ik die
werken zal doen. Ik vertrouw op Jezus en dat is de enige
vereiste om deze belofte vrij te zetten. Ik zal vertrouwen,
gehoorzamen en doen wat U me zegt te doen in Johannes
14:12."
We kunnen nu extra Bijbelteksten toevoegen om nog meer uit te
breiden. Let op: dat we door geloof spreken, en gebruik maken van
het voorbeeld van Jezus van ‘dingen die niet zijn tot aanzijn te
spreken’. De laatste stap is om niet alleen te spreken over deze
bevelen en beloftes, maar te doen wat God zegt dat we zouden
moeten doen. Als we de handen op de zieken leggen, zullen ze
gezond worden.
"Vader God, ik weet dat de Heilige Geest in mij blijft en
leeft. U zei dat U me nooit zou verlaten of in de steek zou laten,
dus terwijl ik het werk doe dat Jezus deed, hoef ik me nooit
zorgen te maken of U er wel bent. De Heilige Geest is altijd in
mij. Hij blijft voor altijd bij mij en ik vertrouw Hem dat Hij me
in alle waarheid leidt en begeleidt.

21

Levens Veranderende Bijbel Studie

Vader, Uw woord zegt dat ik alle dingen kan doen door
Christus die mij kracht geeft. Ik heb alles gekregen wat ik
nodig heb om alle goed werk te doen. Ik doe alle werken die
Jezus deed en meer. U zei dat de gelovigen hun handen op de
zieken zullen leggen en ze zullen herstellen. Ik ben een
gelovige, ik leg mijn handen op de zieken, en zij herstellen. Ik
heb het misschien nog niet gezien, maar ik weet dat Uw Woord
waar is en ik geloof Uw beloften.
Elke gedachte in mijn denken die het niet eens is met de Bijbel
is een leugen en ik weiger het te geloven. Alles wat U zegt in de
Bijbel is waar en ik kies ervoor om het te geloven, wat er ook
gebeurt. Gods Woord is voor altijd gevestigd in de hemel en het
verandert niet. Wat waar was toen, is nu waar en U hebt me
gezag gegeven over alle kracht van de vijand en niets zal me
schade doen. Niet eens een klein ding kan me schaden terwijl
ik het werk doe dat Jezus deed.
Ik verspreid het goede nieuws van het Evangelie en vandaag zal
ik U gehoorzamen door van U en van mensen te houden. Al
deze dingen zijn mogelijk omdat Uw Heilige Geest bij mij is.
Amen."
Zie je hoe we verschillende teksten uit de Bijbel hebben
gecombineerd, ze persoonlijk maakten, ze uitbreidden en toepasten
naar nu? Wij verklaren Gods waarheid als feit, en door dit te doen,
beginnen we het meer en meer te geloven. De Bijbel is heel duidelijk
dat er kracht zit in onze woorden. Jezus gebruikte de meeste tijd
woorden om wonderen te verrichten. In feite wordt Hij Het Woord
genoemd. Zonder twijfel is er macht in de naam van Jezus!
Hoe meer we teksten herhalen en toepassen, hoe meer ons
denken wordt vernieuwd naar Gods manier van denken. Dit proces
verandert wat we zeggen, horen en denken, wat weer onze
geloofsovertuiging verandert. En door geloof krijgen we de dingen
waar we God voor vertrouwen. We spreken het uit, dan handelen we
naar de bevelen en beloften van God en ons geloof en vertrouwen
groeit. Het is een cyclus dat een overvloed aan vruchten voortbrengt!
We hebben deze oefening alleen en met anderen gedaan en het is
krachtig. Je hebt maar een stukje van een vers nodig om te beginnen
en het zal van daaruit groeien.
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Hier is het doel: als er een gedachte in je hoofd opkomt die niet in
lijn ligt met de Bijbel, zal je je de Bijbelse uitspraken herinneren die je
deed en zal je snel je denken aanpassen aan de waarheid.
Iemand vroeg me een keer, "Hoe weet je wanneer je het genoeg
gedaan hebt?" Ik dacht er een tijdje over na, en zei eigenlijk, "Je hebt
het genoeg gedaan (Bijbelse proclamaties) als je het op dat gebied niet
meer hoeft te proberen. Bijbels denken op dat gebied wordt dan
automatisch."
Net als een jonger persoon, als we voor het eerst leren lezen, fietsen
of auto rijden, moeten we nadenken over elke stap, maar hoe meer
we die dingen doen, hoe automatischer ze worden. Als we Gods
Woord genoeg uitgesproken hebben, hoeven we niet te stoppen en
bewust slecht denken te corrigeren, we denken gewoon in lijn met de
Bijbel zonder zelfs maar te proberen. We hoeven niet meer te
vechten tegen slechte gedachten op dat gebied, omdat ze gewoon
wegvallen.
In eerste instantie deed ik deze oefening veel in mijn eentje. Met
veel, bedoel ik verschillende uren per dag. Ik zou zelfs voor vijf tot
tien minuten bij het werk op de parkeerplaats zitten, voordat ik naar
binnen zou gaan. En tijdens mijn lunchpauze zou ik naar buiten gaan
naar mijn auto en nog wat meer proclameren. Het hielp echt om naar
het Woord te luisteren op een mp3-speler, waar ik ook heen ging.
Wat me weer meer munitie gaf om mijn denken te veranderen. In
wezen was ik mijn denken aan het ontgiften. De snelste manier om te
ontgiften is door ons consequent onder te dompelen in het schone,
Bijbelse denken en wereldse invloeden zo veel mogelijk weg te
snijden.
Er zijn een aantal bedieningen die Bijbelse proclamaties op
onderwerp verstrekken. Ze zijn beschikbaar in verschillende
formaten, waaronder geschreven, audio, video en apps, maar het
beste is altijd om betekenisvolle Bijbelteksten te selecteren en ze zelf
op te schrijven. Consequente proclamaties van het Woord zullen je
helpen om deze persoonlijk te maken, te versterken en toe te passen,
wat gegarandeerd je leven zal veranderen.
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Het Grotere Plaatje

I

n dit hoofdstuk onderzoeken we hoe het verbreden van onze
aandacht ons laat zien hoe een klein deel van de Bijbel in het
geheel past, zodat we het nauwkeurig kunnen begrijpen. Dit grotere
plaatje voegt grote diepte toe aan Bijbelstudie.

VERBAND IS ESSENTIEEL
We horen vaak dat, om de Bijbel te kennen, we in staat moeten
zijn om het in zijn verband te begrijpen. De Bijbel lezen in zijn verband
betekent dat we niet zomaar één vers nemen, of een deel van een
vers, en er conclusies uit trekken. Om het correct te begrijpen
moeten we weten waar het vers over spreekt in het bereik van het
hele gedeelte.
Het is bijna onmogelijk om een vers echt te begrijpen door het op
zichzelf te lezen. Een enkel vers bestuderen zonder de andere teksten
ervoor en erna te lezen is vergelijkbaar met het bekijken van een één
minuut durende scene van een film. Uit de filmscene hebben we een
idee van wat er aan de hand is, maar wanneer de scene wordt gezien
in het verband van de hele film, is onze begrepen betekenis veel rijker
en nauwkeuriger.
Het uit zijn verband halen van de Bijbel kan ernstige gevolgen
hebben en kan een gelovige volledig ontsporen. Sommige mensen
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hebben hele organisaties (sektes) gebouwd die gebaseerd zijn op een
uit zijn verband getrokken stukje van de Bijbel.
We zijn allemaal aan het groeien en we zullen fouten maken bij het
interpreteren van de Bijbel, maar als we er zeker van zijn dat we een
vers gewoon in verband lezen, zullen we de misinterpretatie erg
verminderen. Lezen in verband is eenvoudig! Lees gewoon het vers
in het licht van de andere verzen die er omheen staan.
Om het verband van een vers te beginnen te begrijpen:
1. Lees verschillende verzen voor en na het betreffende vers.
Begin met drie verzen voor en drie na.
2. Om een nog beter begrip te krijgen van de tekst in het
verband, breid het leesgebied uit tot het hele hoofdstuk waarin
het vers staat.
3. Voor nog meer duidelijkheid lees je het hoofdstuk ervoor, het
hoofdstuk waar het vers in staat, en het hoofdstuk erna.
Voorbeeld: Romeinen 8:28a is een vers dat geciteerd wordt door (of
over) mensen die door moeilijkheden gaan.
Romeinen 8:28a - En wij weten dat voor hen die God liefhebben,
alle dingen meewerken ten goede,

Ik heb mensen dit gedeelte van Romeinen 8:28a horen citeren,
gevolgd door de uitleg dat God deze moeilijkheid heeft veroorzaakt
of toegestaan, zodat Hij er later iets goeds van kan maken. Dit is niet
wat iedereen gelooft, maar Romeinen 8:28 is een voorbeeld van een
vers dat vaak uit zijn verband wordt gehaald.
Laten we nu eens kijken naar het hele vers.
Romeinen 8:28 - En wij weten dat voor hen die God liefhebben,
alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die
overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

De tweede helft van het vers geeft een duidelijker beeld. We zien
dat Romeinen 8:28 alleen geldt voor hen die God liefhebben. Voor
mensen die Jezus niet tot hun Heer en Verlosser hebben gemaakt, is
dit vers niet van toepassing.
Vervolgens breiden we ons onderzoek uit tot drie verzen voor en
drie na. Lees langzaam, en geef de Heilige Geest de tijd om met je te
spreken over wat dit gedeelte zegt.
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Romeinen 8:25-31 – 25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan
verwachten wij het met volharding. 26. En evenzo komt ook de
Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij
bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27. En Hij Die de harten
doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar
de wil van God voor de heiligen pleit. 28. En wij weten dat voor
hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor
hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook
van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon
gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder
vele broeders. 30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd
heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft,
die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd
heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. 31. Wat zullen wij dan over
deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Wat heeft de Heilige Geest je laten zien over dit gedeelte? Als ik
Romeinen 8:28 in verband lees, zie ik dat de dingen meewerken ten
goede voor gelovigen, omdat de Geest voor ons bidt volgens Gods
wil. Hij doet dit voor hen die de geroepenen zijn volgens Zijn doel.
Wat is zijn doel? Om gelijkvormig te zijn naar het beeld van Jezus.
Kortom, Romeinen 8:28 klinkt niet als een vers om troost te
geven voor hen die door een tragedie gaan. Het is een zegevierend
vers voor degenen die actief Gods plan voor hun leven nastreven.
We zien in vers 26 dat God beseft dat we soms niet weten hoe we
moeten bidden, maar Hij werkt hard voor ons ten goede, want Zijn
wil is dat we elke dag gericht leven op het volbrengen van Zijn
missie, niet om ons zorgen te maken over alles wat ons in de weg zou
staan. Ik hou van vers 31, dat vat het samen door te zeggen: "Als
God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?" Amen!
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BESTUDEER HETZELFDE VERHAAL IN EEN ANDER BIJBELBOEK
Als er een misdrijf plaatsvindt, interviewt de toegewezen
rechercheur iedereen die op de plaats van delict was om het volledige
verhaal te krijgen. We hebben dezelfde mogelijkheid om dit in de
Bijbel te doen. Soms wordt hetzelfde verhaal door verschillende
auteurs in verschillende Bijbelboeken beschreven*. Deze worden
parallel Bijbelgedeeltes genoemd, en ze komen in de Evangeliën voor
(Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes). Als we elk verslag van
hetzelfde verhaal zorgvuldig lezen, krijgen we het meest nauwkeurige
beeld van wat er is gebeurd. Net als een detective trekken we dan
conclusies over onze bevindingen.
* Opmerking: Sommige Bijbelvertalingen zullen parallelle verzen
aangeven (andere verwijzingen van hetzelfde verhaal) met een teken
zoals een kleine letter (bijvoorbeeld [a]).
Hier is een voorbeeld. We hebben horen zeggen dat "Jezus niet
kon genezen in Zijn vaderstad vanwege het ongeloof van de
mensen." Deze verklaring is op basis van een onjuiste interpretatie
van een verslag van de bediening van Jezus.
Dit verhaal kan op twee verschillende plaatsen in de Bijbel worden
gelezen (twee parallel gedeeltes). Van deze twee schrijvers, Mattheüs en
Markus, krijgen we twee beschrijvingen en een duidelijker begrip van
wat er is gebeurd die dag.
Mattheüs 13:54-58 - 54 En Hij kwam in Zijn vaderstad en
onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en
zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en krachten vandaan? 55. Is
Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet
Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? 56. En
Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit
alles vandaan? 57. En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus
zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn
vaderstad en in zijn huis. 58. En Hij deed daar niet veel krachten
vanwege hun ongeloof.

Merk op in Mattheüs 13:54-58 hierboven dat Jezus niet veel
krachten deed, door het ongeloof van de mensen. Hieronder volgt
het parallel gedeelte in Markus met vermelding van dezelfde
gebeurtenis.
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Markus 6:1-5 - 1 En Hij ging vandaar weg en kwam in Zijn
vaderstad en Zijn discipelen volgden Hem. 2. En toen het sabbat
geworden was, begon Hij in de synagoge te onderwijzen; en velen
die luisterden, stonden er versteld van en zeiden: Waar heeft
Deze die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die Hem
gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen gebeuren? 3.
Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van
Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet
hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem. 4. En Jezus zei tegen
hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij
zijn familie en in zijn huis. 5. En Hij kon daar geen kracht doen,
maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen.

In Markus 6:1-5, merk op dat Jezus geen kracht deed behalve dat
Hij Zijn handen op een paar zieke mensen legde en ze genas.
Wanneer we de twee vergelijken, zien we dat Mattheüs’ verslag vertelt
dat Jezus niet veel krachten deed, maar Markus is meer specifiek, en
vertelt dat het enige wat Jezus deed was de zieke mensen te genezen.
Laten we teruggaan naar de oorspronkelijke verklaring die we
hebben gehoord, "Jezus kon niet genezen in Zijn vaderstad vanwege
het ongeloof van de mensen." Deze verklaring lijkt een stuk uit elk
van de twee beschrijvingen te zijn (Mattheüs en Markus) maar
verdraaid op een manier die een vals beeld geeft van wat gebeurd is.
We weten dat deze uitspraak vals is omdat Jezus genas. Er staat dat
Hij Zijn handen op een paar zieke mensen heeft gelegd en ze heeft
genezen. Als we kijken naar hetzelfde verhaal dat in Mattheüs en
Markus wordt verteld, laten we de Bijbel zichzelf uitleggen. Waar er
onduidelijkheid is, kijken we naar de parallel teksten ter
verduidelijking.
Er zijn nog steeds een paar vragen, die deze twee gedeeltes niet
direct beantwoorden, zoals, "Heeft Jezus ALLE zieke mensen in Zijn
vaderstad genezen of kon Hij sommigen van hen niet genezen?" en
"Waarom genas Hij alleen maar een paar mensen?"
We kunnen deze studie een stap verder nemen door gebruik te
maken van een paar andere technieken. In essentie gaan we de Bijbel
zichzelf laten uitleggen door te kijken naar het patroon en de stijl van
de schrijvers om mogelijke antwoorden op deze vragen voor te
dragen.
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Laten we eerst de vraag stellen: "Heeft Jezus ALLE zieke mensen
genezen in Zijn vaderstad of kon Hij sommigen van hen niet
genezen?" Om dit te beantwoorden, kijken we hoe de schrijvers
(Mattheüs en Markus) soortgelijke situaties waarin Jezus mensen
genas beschreven. In heel Mattheüs, Markus en de andere Evangeliën
hebben alle verslagen die de genezingswonderen van Jezus
beschrijven, iets gemeen. Kijk in de Evangeliën voor
genezingsverhalen en je zult uitspraken zien als "Hij (Jezus) genas
allen", "genas iedereen", "genas hun zieken", "Hij genas hen", "Hij
legde Zijn handen op elk van hen en genas hen", "ze werden
genezen" en "genas hen die genezing nodig hadden". Wat hebben al
deze verhalen gemeen? We zien nooit een verslag van Jezus dat Hij
niet in staat is om iemand te genezen. Hij genas ze altijd allemaal. Dit
is Jezus Zijn manier van bediening zoals het is beschreven door de
schrijvers.
Ik moedig je sterk aan om het zelf te bekijken. Jezus genas altijd
iedereen die naar Hem toe kwam en weigerde niemand. Laten we
teruggaan naar het oorspronkelijke onderwerp in Markus.
Markus 6:5 - En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde
slechts enkele zieken de handen op en genas hen.

We kijken niet alleen naar wat er in dit gedeelte staat, maar ook
naar wat er niet staat. In Markus 6:5, zegt het niet dat Jezus een paar
zieken heeft genezen. Er staat dat Jezus slechts een paar zieke
mensen Zijn handen oplegde, maar die mensen die Hij aanraakte
waren genezen.
De volgende vraag is zeer dringend: "Waarom genas Jezus alleen
een paar mensen?" Het is veilig om te zeggen dat slechts een paar
zieke mensen genezen zijn, maar waarom? Was de stad gewoon
ongewoon gezond? Ik denk niet dat dat het geval was. Ik geloof dat
een deel van de verwarring over het punt of Jezus in Zijn vaderstad
kon genezen is, omdat we ervan uitgaan dat menigten aanwezig waren
zoals ze meestal waren toen Jezus ergens heen ging. Laten we eens
kijken naar meer patronen in Mattheüs en Markus.
Elk van de Evangelieschrijvers gaf specifieke details over de
wonderbaarlijke bediening van Jezus. Als we lezen over de keren dat
de mensen samenkwamen om Jezus te horen, zien we in Mattheüs en
Markus het woord, menigte gebruikt om te beschrijven hoeveel
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mensen naar Hem kwamen luisteren. Blijkbaar waren er vaak menigten
die tot Jezus kwamen. Menigte is in 44 verzen in Mattheüs gebruikt en
in 36 verzen in Markus.
Gewoon voor de lol, laten we een schatting maken van het aantal
mensen dat zij beschouwden als een grote menigte. Om dit te doen,
gebruiken we opnieuw parallel gedeeltes van zelfde verhalen. In
Mattheüs 14:13-21 en Markus 6:30-44 werden grote menigte gevoed die
bestonden uit 5.000 mannen afgezonderd van de vrouwen en
kinderen. In Mattheüs 15:29-39 staat een grote menigte die werd gevoed
bestond uit 4.000 en Markus 8:1-8 stelt dat dezelfde grote menigte 4.000
mannen was naast de vrouwen en kinderen. Dat is een HELEBOEL
mensen!
Hier volgt een voorbeeld van Markus. Merk op hoe dit gedeelte de
omvang beschrijft van de menigte en het aantal mensen dat genezing
ontving.
Markus 3:7-10 - 7 En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de
zee; en Hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea, 8.
en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de Jordaan; ook een
grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die gehoord
had wat voor grote dingen Hij deed, kwam naar Hem toe. 9. En
Hij zei tegen Zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij Hem
moest blijven vanwege de menigte, opdat ze Hem niet verdringen
zouden. 10. Want Hij had er velen genezen, zodat allen die
aandoeningen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen
aanraken.

Een menigte kwam, en velen werden genezen. We zien echter
nooit de term, menigte gebruikt in het Mattheüs - of Markus-verslag
van Jezus die in Zijn vaderstad geneest. Hebben we reden om te
geloven dat alleen een paar zieke mensen naar Jezus kwamen in Zijn
vaderstad, en dat allen genezen werden? Ik geloof dat we dat hebben.
We weten niet het exacte aantal dat tot Jezus kwam. Dus we
kunnen niet een echt oordeel vellen over hoeveel er naar Hem toe
zijn gekomen, maar we kunnen er ook niet van uitgaan dat Jezus niet
in staat was om te genezen. In de Bijbel staat nooit dat Jezus niet in
staat was om iemand te genezen om welke reden dan ook.
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De laatste vraag die we stellen is: "WAAROM waren er maar een
paar mensen die kwamen om Jezus te horen en te zien in Zijn
vaderstad?" Normaal gesproken volgden grote mensenmenigten
Hem, overal waar Jezus ging,
Uit beide verslagen van dit verhaal weten we dat de mensen Jezus'
ouders, broers en zussen kenden. Omdat ze bekend waren met de
familie van Jezus, geloofden ze niet dat Jezus iets bijzonders was. Ze
konden niet begrijpen hoe Jezus deze wijsheid had verkregen en
wonderen met Zijn eigen handen deed. De mensen uit Zijn vaderstad
namen aanstoot aan Hem (geloofden niet wat Hij zei, deed of wie Hij
was) dus ze kwamen niet naar Hem toe.
Jezus legde Zijn handen op een paar zieke mensen en genas hen
(Markus 6:5), dus Jezus genas wel te midden van hun ongeloof.
Omdat velen in Zijn vaderstad niet geloofden wie Jezus was en naar
Hem toe kwamen om te genezen, deed Jezus alleen een paar
machtige werken door de handen te leggen op de zieke mensen die
kwamen.
In dit hoofdstuk hebben we besproken hoe we kunnen kijken naar
parallel beschrijvingen van een zelfde verhaal in de Evangeliën. We
hebben ook laten zien hoe sommige vragen die niet direct worden
beantwoord, kunnen worden onderzocht door te kijken naar
patronen in de geschriften. Dit is niet moeilijk, maar we moeten
bereid zijn om de tijd erin te steken.
Met een snelle zoekopdracht kun je vele websites vinden die de
referenties voor alle parallel gedeeltes in de Evangeliën aangeven.
Jouw Bijbel kan ook verwijzingen naar parallel gedeeltes bevatten.
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BEGRIJPEN HOE HET WOORD OP JOU VAN TOEPASSING IS
De Bijbel bestaat uit verschillende soorten boeken. Sommige zijn
boeken van de wet (denk aan Mozes en de tien geboden), sommige
profetie, sommige zijn historische beschrijvingen, andere zijn brieven
en zo verder. De boeken van Genesis tot Maleachi heten het Oude
Testament en Mattheüs tot Openbaring is het Nieuwe Testament.
Van Genesis tot Openbaring is de Bijbel enigszins (maar niet precies)
op historische volgorde.
Het kennen van de algemene gebeurtenissen binnen de cultuur,
het land en de wereld op het moment dat een boek van de Bijbel
werd geschreven, geeft ons een belangrijk inzicht wat de auteur zegt
en waarom. Hieronder volgen enkele van de grootste, meest
belangrijke Bijbelse gebeurtenissen in de hele wereldgeschiedenis (op
volgorde).
Oude Testament (Mijlpalen)

Schepping (Genesis 1)

De zondeval van de mensheid, de zonde is de wereld
binnengekomen (Genesis 3)

Gods verbond met Abraham (Genesis 17)

Mozes krijgt de wet (Exodus 20)
Nieuwe Testament (Tijdsschema’s)

Het Leven en Bediening, Dood en Opstanding van Jezus
Christus (Mattheüs 1-Handelingen 1)

Nieuwe Verbond Gevestigd & Heilige Geest naar Alle
Gelovigen Gezonden (Handelingen 2 en alle boeken tot Judas)
Deze boeken zijn vooral van toepassing op iedereen die
vandaag de dag leeft.  Wij zijn hier.

Anti-Christ, de terugkeer van Jezus (Openbaring)
Meestal is het niet belangrijk om precies te weten wanneer een boek
van de Bijbel werd geschreven, maar het is cruciaal om de tijdsperiode
te kennen. Met andere woorden, als we aan het lezen zijn, bekijken
we de Bijbelse gebeurtenissen die hierboven zijn opgesomd en vragen
ons af in welke tijdsperiode het Bijbelgedeelte dat we lezen is
geschreven. Laat me uitleggen waarom dit zo belangrijk is.
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Merk op, dat in de Bijbelse tijdslijst (hierboven) het tweede
tijdschema van het Nieuwe Testament de periode is nadat de Heilige
Geest naar alle gelovigen is gestuurd. Dit gedeelte van de Bijbel is
vooral belangrijk voor ons, omdat jij en ik nu in de tijd van Gods
Nieuwe Verbond leven. In wezen betekent dit dat de inhoud van
Handelingen 2 tot en met Judas vooral van toepassing is op de
gelovigen die vandaag de dag leven. Laten we onderzoeken wat dat
betekent.
In de aanloop naar Handelingen 2, als we het Oude Testament
vanaf Genesis tot en met de Evangeliën van het Nieuwe Testament
bekijken, zien we het begin van de mensheid, Gods machtige werken,
historische gebeurtenissen, wetten die God aan Zijn uitverkoren volk
heeft gegeven, poëzie, profetieën en nog veel meer.
Soms lezen mensen de Bijbel van begin tot eind, net zoals zij een
roman zouden lezen, waarbij zij niet begrijpen dat de eerdere
gedeelten niet op dezelfde manier op hen van toepassing zijn als op
de mensen die in die periode leefden.
Zo gaf God de Israëlieten talrijke, zeer specifieke wetten met
details over hoe ze met allerlei situaties moesten omgaan. Er zijn
gevolgen voor zondig handelen, speciale reinigingen, en kleding- en
dieetwetten die van toepassing zijn op zeer specifieke situaties. We
zien zelfs zeer gedetailleerde aanwijzingen voor priesters die offers
brengen aan God. Dit zijn geen regels die we vandaag de dag geleerd
hebben te volgen. Waarom? Omdat die regels geschreven zijn voor
Gods volk die onder een ander verbond waren dan wij vandaag de
dag.
Vandaag de dag zijn we onder het Nieuwe Verbond. Wat is een
verbond? God heeft verschillende verbonden gesloten (een contract,
een overeenkomst, of een belofte) door de hele wereldgeschiedenis
heen, en deze verbonden vallen samen met de eisen en zegeningen
die God voor de deelnemers aan die verbonden heeft vastgesteld.
Het geweldige is dat God heeft gezegd dat het Nieuwe Verbond (het
verbond waar gelovigen vandaag de dag in leven) een beter verbond
is met betere beloftes. Dit verbond heeft invloed op alles - namelijk
op onze relatie met God. Uitzoeken wat God voor de gelovigen in dit
Nieuwe Verbond heeft gedaan, is absoluut levens veranderend!
God gaf de belofte van het Nieuwe Verbond aan Abraham en zijn
toekomstige nakomeling (Jezus). Toen Jezus Zijn missie voltooide
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door aan het kruis te sterven en de zondestraf te betalen voor de hele
mensheid, toen werd het Nieuwe Verbond beschikbaar voor iedereen
die in Jezus gelooft. Omdat Jezus aan de criteria voor het Nieuwe
Verbond voldeed, kan de mensheid het verbond niet verbreken zoals
Adam dat deed. Echter, gelovigen profiteren nog steeds van dit
verbond door eeuwige verlossing, beloften van het Koninkrijk en de
beschikbaarheid van de Heilige Geest op een nooit eerder bekende
manier.
Hoe kunnen we meer te weten komen over wat het Nieuwe
Verbond voor ons leven betekent? Het Oude Testament geeft de
belofte en enkele details van het komende Nieuwe Verbond, maar
om een goed begrip te krijgen, begin met het lezen van wat Jezus in
de Evangeliën over het Koninkrijk heeft gezegd. Let tijdens het lezen
van de Evangeliën en de rest van het Nieuwe Testament op alle
verwijzingen naar Gods verbonden en wat die allemaal inhouden.
Het is echt opmerkelijk. In feite, als je het Nieuwe Verbond nooit
hebt bestudeerd, raden we je het ten zeerste aan.
Hoe verandert het Nieuwe Verbond de manier waarop we de
Bijbel lezen? Welnu, in het Oude Testament was de Heilige Geest
zeer actief, maar mensen in het algemeen beschikten niet altijd over
de zalving van God (de Heilige Geest).We zien een voorbeeld in
Psalm 103:7, waar God Zijn daden aan Israël openbaarde, maar Zijn
wegen aan Mozes.
Psalm 103:7 - Hij [de HEER] heeft aan Mozes Zijn wegen
bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.

God beperkt Zijn contact met ons niet door een profeet, de Ark
van het Verbond of het Heilige der Heiligen in de Tempel - Hij heeft
de mensheid volledig met Zichzelf verzoend door de geest te
herscheppen en Zijn woning te maken in ieder mens, die het gratis
geschenk van Jezus aanneemt. We hoeven ons geen zorgen te maken
dat Hij in een opwelling zal komen en gaan. De Bijbel zegt dat Hij in
ons verblijft (leeft en woont).
Het Nieuwe Verbond gaf aanleiding tot een hele nieuwe manier
van leven en denken voor de gelovigen. Het is een denkwijze die we
moeten hebben als we de Bijbel lezen, zodat we weten hoe een
gedeelte op ons van toepassing is. Om dit te doen, moeten we het
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verbond kennen dat van kracht was voor die Bijbelse tijdsperiode die
we lezen.
Laten we eens kijken naar een voorbeeld, dat laat zien hoe de
dingen door de Bijbelse tijdsperiodes heen zijn veranderd. Om dit te
doen bekijken we verschillende teksten uit verschillende Bijbelse
tijdsperiodes (zoals in het begin van deze sectie is neergezet), van
eerder in de geschiedenis tot meer actueel. Lees eerst Jesaja 55:8-9.
Jesaja is een profetisch boek in het Oude Testament, geschreven lang
voordat Jezus kwam.
Jesaja 55:8-9 - 8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en
uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9. Want zoals
de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw
wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Dit gedeelte citeert wat God door Jesaja zei, en zegt in feite dat we
nooit kunnen verwachten dat we Gods wegen met onze kleine
menselijke hersenen zullen begrijpen. Hoe kon de mensheid zelfs
maar dicht bij Zijn wijsheid en kennis komen? Wanneer we Jesaja
55:8-9 lezen, zien we hoe briljant en geweldig God is. Tegelijkertijd
wordt de nadruk gelegd op de kloof tussen God en de mensheid,
zowel lichamelijk als geestelijk.
Vervolgens lezen we uit het Evangelie van Johannes. Dit boek
bevat verhalen en onderwijs gegeven tijdens het leven en de
bediening van Jezus. Hoewel de Evangeliën in het Nieuwe Testament
staan, staan ze technisch gezien niet in de tijdsperiode van het
Nieuwe Verbond, omdat Jezus Zijn missie nog niet had vervuld. In
Johannes 16:12-13 vertelde Jezus Zijn discipelen wat er zou komen.
Johannes 16:12-13 - 12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u
kunt het nu niet dragen. 13. Maar wanneer Die komt, de Geest van
de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal
niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij
spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Tijdens de bediening van Jezus was Zijn leven een demonstratie
van hoe het Koninkrijk van God functioneerde op aarde. God heeft
geestelijke wetten vastgesteld die alleen ten goede komen aan hen die
Jezus Christus hebben aangenomen, daarbij hoort ook de gave van de
Heilige Geest (de Geest van de waarheid). In Johannes 16:12 zei
Jezus dat Hij nog meer dingen met de discipelen wilde delen, maar ze
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zouden niet in staat zijn om ze te begrijpen totdat ze de Heilige Geest
zouden hebben. Voordat zij de Heilige Geest ontvingen, waren hun
gedachten en begrip meer beperkt tot hun vleselijke (aardse) denken.
De Heilige Geest zou niet beschikbaar zijn op de manier die Jezus
beschrijft tot na Handelingen 2 na de hemelvaart van Jezus.
Laten we tenslotte eens kijken naar gedeeltes in 1 Korintiërs en 1
Johannes, die gebeurden na de hemelvaart van Jezus en het sturen
van de Heilige Geest. Dit is in de tijdsperiode nadat het Nieuwe
Verbond werkzaam werd. In deze tekstgedeeltes, zien we dat de
Heilige Geest een groot verschil maakt in ons vermogen om de
dingen van God te begrijpen. Terwijl je leest, hou in gedachten dat dit
het tijdperk is waarin we leven!
1 Korintiërs 2:11-16 - 11 Want wie van de mensen kent de dingen
van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent
ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. 12. En wij
hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest
Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door
God genadig geschonken zijn. 13. Van die dingen spreken wij ook,
niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met
woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen
met geestelijke dingen te vergelijken. 14. Maar de natuurlijke
mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze
zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat
ze geestelijk beoordeeld worden. 15. De geestelijke mens
beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand
beoordeeld. 16. Want wie heeft de gedachten van de Heere
gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de
gedachten van Christus.
1 Johannes 2:20 - Maar u hebt de zalving van de Heilige en u
weet alles.

En tenslotte, 1 Johannes 2:27:
1 Johannes 2:27 - En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt
ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u
onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking
tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en
zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.
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In 1 Korintiërs 2 zien we dat de Geest van God alle dingen weet
en dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, zodat we de dingen
van God kunnen weten. In vers 16 gaat het verder en staat dat we de
gedachten van Christus hebben. We zien meer over dit onderwerp in
1 Johannes 2:20, waarin staat dat we alle dingen weten. Hoe kan dit?
Als we gered worden, worden we een nieuwe schepping. Volgens
1 Johannes 2:27 hebben we de zalving ontvangen, wat de Heilige
Geest is. We zijn met Hem verbonden en in eenheid met Hem (vers
27, "u zult in Hem verblijven" (in Engelse vertaling)). De Heilige
Geest heeft alle kennis van God en is gezonden om ons alles te leren.
Als gevolg daarvan kunnen we nu de dingen van God begrijpen
omdat we de gedachten (denkwijze) van Christus hebben.
De zalving die ons is gegeven (de Heilige Geest) betekent dat we
ALLE DINGEN in onze geest kunnen weten. We moeten die kennis
van onze geest naar ons natuurlijk denken verplaatsen.
Terugkijkend, zie je de opeenvolgende verandering van Jesaja,
naar Johannes, naar 1 Korintiërs, en naar 1 Johannes?


In Jesaja (het Oude Testament) staat dat de mens Gods
gedachten en manieren niet kan begrijpen.



Vervolgens, in de Evangeliën (Johannes) tijdens de bediening
van Jezus, vertelde Hij de discipelen dat ze niet alle waarheid
aankonden die Hij hen op dat punt wilde vertellen. Maar
wanneer ze de Heilige Geest ontvingen, zouden ze het wel
kunnen.



Dan in 1 Korintiërs en 1 Johannes, nadat de Heilige Geest aan
gelovigen is gegeven, vertelt het dat we nu de dingen van God
kunnen begrijpen, omdat we de geest/gedachten van Christus
hebben. Door het Nieuwe Verbond kunnen we de Heilige
Geest in ons hebben leven (verblijven) en omdat we in
eenheid met Hem zijn, weten we alle dingen in onze geest.

Dit is slechts één voorbeeld van hoe de dingen nu anders zijn
voor gelovigen, en het is fundamenteel. De Heilige Geest heeft alles
veranderd. Gods doel is "Christus in u, de hoop op heerlijkheid"
(Kolossenzen 1:27).
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Waren alle dingen die voor het kruis gebeurden belangrijk?
Absoluut! We profiteren nog steeds van beloften, wijsheid,
geloofsverhalen en geboden die in die gedeeltes worden gegeven.
Het Oude Testament (Genesis tot Maleachi) is Fundamenteel. In
feite kunnen we niet echt ten volle begrijpen of waarderen, wat er
gebeurt in het Nieuwe Testament, zonder tenminste een basis kennis
te hebben van wat er in het Oude Testament gebeurde.
Hoe zit het met Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes? Dit zijn de
Evangeliën, geschreven over het leven en de bediening van Jezus
Christus. De Evangeliën waren geschreven zodat we konden weten
en geloven dat Jezus de Zoon van God is (Johannes 20:31). Hij was
het voorbeeld van hoe we ons leven moeten leiden als kinderen van
God. De Evangeliën zijn ook erg belangrijk, maar bij het bestuderen
van deze boeken, moeten we ons concentreren op hoe Jezus leefde
en niet per se hoe de discipelen of andere mensen functioneerden.
Waarom? Omdat de discipelen niet de Heilige Geest op dezelfde
manier hadden als wij vandaag de dag. Ze waren niet gevuld met de
Heilige Geest tot na de hemelvaart en Jezus de Heilige Geest zond
naar de aarde.
Handelingen 2 - Judas zijn de boeken die zijn geschreven voor
degenen die levenden na de hemelvaart van Jezus en de komst van de
Heilige Geest, maar vóór de Openbaringstijd van de anti-christ en de
terugkeer van Jezus. Dit zijn de boeken die geschreven zijn in de
tijd/het tijdperk waarin we nu leven.
Het is niet zo dat de andere boeken van de Bijbel niet voor ons
van toepassing zijn – dat zijn ze wel. In feite worden
oudtestamentische verzen geciteerd door Jezus en sommige van de
schrijvers van het Nieuwe Testament. Maar, totdat we het deel van de
Bijbel begrijpen dat direct op ons van toepassing is, begrijpen we niet
hoe het Oude Testament en hoe sommige van het Nieuwe Testament
moet worden begrepen. We begrijpen ze in het licht van wat Jezus
betaalde en hoe we nu op deze aarde wandelen.
Dit is essentieel, dus laat het me alsjeblieft nog een keer herhalen.
Vaak kijken mensen naar de Bijbel als geheel, zonder het verschil te
zien tussen het Oude Testament, de Evangeliën en de tijd nadat Jezus
de Heilige Geest had gezonden. Gods relatie is niet door de
geschiedenis heen met iedereen hetzelfde geweest. Ja, Jezus Christus
is gisteren, vandaag en voor altijd Dezelfde (Hebreeën 13:8), maar
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Gods relatie is door de hele Bijbel heen met verschillende mensen en
groepen anders geweest.
Van het begin tot het einde is de Bijbel geschreven met behulp
van de taal van relatie en gezin. Diezelfde termen gebruikend noemt
de Bijbel bijvoorbeeld Adam een zoon van God. Mozes vertelt Farao
dat Israël de eerstgeboren zoon van God is. Jezus is de Zoon van
God en de huidige gelovigen worden ook zonen van God genoemd.
Zoals bij elke grote familie spreekt Vader God tot elke zoon een
beetje anders, maar in de kern gaat Gods instructie over relatie. Nu
heeft Hij door het geloof in Jezus, en door Zijn Geest, voor ons, Zijn
"nieuwste zonen", een manier gemaakt om daadwerkelijk in eenheid
met Hem te zijn. Ja, dat heb je goed gelezen. God maakte (en wilde)
een manier voor ons om in eenheid met Hem te zijn. Dat is een
radicale en revolutionaire gedachte, en het is waar.
Zie je waarom het zo belangrijk is om te begrijpen hoe gedeeltes
van de Bijbel vandaag de dag op ons van toepassing zijn? Ik geloof
dat het gebrek aan besef op dit gebied één van de hoofdredenen is
waarom mensen denken dat de Bijbel "verwarrend" is. Ze zijn
verward omdat ze niet begrijpen hoe Gods verbonden hen
beïnvloeden, en ze hebben niet geleerd om het verschil te kennen.
Het begrijpen van de basis tijdsperiodes in de Bijbel helpt ons om
niet alleen te begrijpen waar Jezus voor betaald heeft, maar ook Gods
wil en missie voor hoe we ons leven vandaag de dag moeten leven.
Samenvattend, het besef van wie God ons heeft gemaakt om te
zijn, kan alleen ten volle worden gewaardeerd door het Oude en het
Nieuwe Testament. Wanneer we de geweldige realiteit van wie we
zijn in Jezus Christus beseffen, dan zien we de Bijbelteksten van het
Oude Testament vanuit een nieuw perspectief. We zien verwijzingen
naar Jezus en wat Hij voor de wereld zou doen in vele gedeeltes die
honderden jaren voor Zijn geboorte zijn geschreven.
Als we het Oude Testament lezen, is het de kunst om teksten aan
deze kant van het kruis te zien. We zien het vanuit de volbrachte,
"nu" kant op de tijdlijn, niet vanuit de verwachte, "het komt eraan"
kant.
In de toekomst, let op de Bijbelverzen die gebruikt worden in
boeken, Bijbelstudies, liederen, preken en memorisatie-teksten. Vaak
zijn ze van het Oude Testament. Nogmaals, ze zijn belangrijk om te
kennen, maar vaak verwijzen ze naar een andere relatie met God en
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andere omstandigheden die invloed hebben op hoe we het toepassen.
Dit betekent niet dat we geen boeken uit het Oude Testament
moeten lezen zoals Jesaja en Psalmen, maar we maken ze niet het
eerste aandachtspunt (Jesaja is trouwens een GEWELDIG boek van
profetie).
Het Nieuwe Testament is waar we het grootste deel van onze lees- en
studietijd door zouden moeten brengen, omdat dat het deel van de
Bijbel is dat van toepassing is op alle levende gelovigen vandaag.
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STEL VRAGEN. VEEL VRAGEN
Hoeveel vragen kun je stellen? Dit is de sectie voor mensen met
het hart van een onderzoeker of detective. Ik ben een vragensteller
(soms tot ergernis van Kevin) maar het komt goed van pas als we
Gods woorden bestuderen!
De Heilige Geest wil ons de antwoorden geven op onze vragen.
Het is Zijn werk! In deze sectie geven we een lijst met vragen waar
we rekening mee moeten houden wanneer we de Bijbel bestuderen.
Dit gaat samen met het lezen van een tekstgedeelte in verband.
De vragen zijn: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe.
De vijf "W's" en één "H" vraag worden beschouwd als de basis bij
het verzamelen van informatie voor journalisten. We passen deze toe
bij onze studie van de Bijbel om een beter inzicht te krijgen in wat er
zich afspeelde. Veel mensen stellen nooit vragen als ze de Bijbel
lezen. Dat was ik ook niet gewend, maar nu wel!
Als we veel vragen stellen, dwingen we onszelf om meer te
begrijpen dan alleen maar woorden in een vers. We kijken naar de
schrijver, hun motivatie, omgeving, publiek en meer. Door dit te
doen, is het bijna alsof we er zelf bij waren! Het stellen van deze
vragen voordat je begint met een boek van de Bijbel dat je nog niet
hebt bestudeerd is ook een goede oefening om inzicht te krijgen.
Hieronder delen we een lijst met specifieke vragen om de
rechercheur in jou vrij te zetten! Je zult geen antwoord vinden op alle
vragen voor elk vers, en soms heb je helemaal geen zin om vragen te
stellen.
Maar het zoeken naar antwoorden is een geweldige manier om de
Bijbel beter te leren kennen, teksten in verband te begrijpen, en je
voor te bereiden op mogelijke vragen wanneer je het geleerde met
anderen deelt.
Wie

Wie spreekt er?
Wie was erbij betrokken?
Wie was de schrijver?
Aan wie waren ze aan het schrijven?

* Opmerking: De Bijbel vertelt wat er is gezegd, zelfs als de persoon
die het zei fout zat (verkeerde geloofsovertuigingen). Zulke
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uitspraken worden zowel gevonden in het Oude als het Nieuwe
Testament. Zie een voorbeeld in Job 1:16, waar Job's dienaar
aangeeft dat het "vuur van God" de schapen en bedienden
verteerden. We weten dat het vuur niet van God kwam.
Wat

Wat gebeurde er?
Wat werd er gezegd? Wat deden ze?
Wat was hun motivatie?
Wat gebeurde er voor deze gebeurtenis? En erna?

Waar

Waar vond deze gebeurtenis plaats?
Waar kwam de schrijver vandaan?
Waar waren ze toen ze aan het schrijven waren?
Waar waren de mensen voor wie het geschreven is?

Wanneer Wanneer vond de gebeurtenis plaats?
Wanneer is het geschreven?
Wanneer zal het in vervulling gaan (profetie)?
Waarom

Waarom is het gebeurd?
Waarom is dit geschreven? Was het geschreven om een
vraag stellen, de waarheid te delen, een probleem aan te
pakken, een leugen aan te wijzen, lesgeven, of een vraag
te beantwoorden?
Waarom was de schrijver (of de toehoorders) daar?
Waarom reageerden de betrokkenen zo?

Hoe

Hoe is deze gebeurtenis ontstaan?
Hoe voelden de betrokkenen zich over wat er gebeurde?
Hoe kan dit worden toegepast op mijn leven?

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden om je op weg te
helpen. Deze vragen te stellen helpt ons om na te denken over wat
we lezen. Wij zitten niet alleen met een Bijbel op onze schoot; we
doen mee! Hoe actiever we betrokken zijn tijdens onze Bijbelstudie,
hoe meer we uit die tijd zullen halen.
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WAAR ZAL IK BEGINNEN?
Wat is het belangrijkste deel van de Bijbel om te lezen? De Bijbel
is het geïnspireerde Woord van onze God, dus het is ALLEMAAL
belangrijk! Alles zou een keer moeten worden gelezen en bestudeerd.
Maar als je in de Bijbelstudie duikt met de methoden die we je
hebben gegeven, zijn er enkele boeken van de Bijbel die ons echt
helpen begrijpen tot wie God ons gemaakt heeft te zijn door Jezus.
Jezus Christus is onze Heer, en we hebben besloten om de rest
van ons leven voor Hem en met Hem te leven en te doen wat Hij ons
zei te doen in Zijn Woord. De Evangeliën en Handelingen 1 bevatten
de bevelen en instructies van Jezus aan de gelovigen. De rest van het
Nieuwe Testament vertelt ons wie we zijn, wat we hebben en hoe we
ons leven als gelovigen moeten leiden.
Het Nieuwe Testament begint met het leven en bediening van Jezus
Christus. Als Zijn discipelen en ambassadeurs is het voor ons van
groot belang om Zijn leven en onderwijs te bestuderen. Onthoud, we
lezen de Bijbel door de lens van Gods natuur en karakter.
Er is geen verkeerde plaats om te beginnen, maar we geven onze
aanbevelingen hieronder als leidraad voor de voortgang van de studie.
Het belangrijkste is om tijd door te brengen in Gods Woord; maak je
geen zorgen over hoe snel je lijkt te gaan door het Woord. Geniet van
het proces. Dit is een avontuur met de Heilige Geest als onze gids.

Stap 1
Lees Markus, Jakobus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes,
Johannes, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Thessalonicenzen, 2
Thessalonicenzen, 1 Petrus, en 2 Petrus.
Deze boeken zijn geselecteerd met een focus op het leven van
Jezus als ook Paulus' openbaring van God, over wie Hij ons heeft
gemaakt om te zijn (de Nieuwe Schepping). Dit zijn een paar van de
kortere boeken van het Nieuwe Testament, maar vol met instructies
voor het praktische Bijbelse leven en ook met veel bemoedigingen en
beloftes.
Opmerking: De Evangeliën van Mattheüs, Lukas en Markus zijn
vergelijkbaar, maar wij raden Markus aan om te beginnen, omdat het
de kortste is. Ideaal gezien stellen we voor stap 1 twee keer te doen
voordat je over gaat naar stap 2.
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Stap 2
Lees van Mattheüs tot en met de Openbaring
Als je Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes en Handelingen 1 leest,
let dan op wat Jezus zei en deed (sommige Bijbels gebruiken rode
tekst wanneer Jezus spreekt). Ga langzamer en concentreer je op Zijn
woorden en daden. Jezus is onze Heer, dus wat Hij zei is van groot
belang.

Stap 3
Lees van Genesis tot Maleachi
Vroeg in het Oude Testament werd de wet aan Mozes en de
Israëlieten gegeven en is van grote betekenis zowel in het Oude als
het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is een
verbazingwekkende bron voor wijsheid in het leven, en het zit vol
met inspirerende verhalen van helden, wonderen en Gods trouw aan
Zijn volk.
Bij het lezen van het Oude Testament moeten we rekening
houden met verwijzingen naar Jezus. Er zijn veel "heenwijzingen en
schaduwbeelden", die aanwijzingen zijn over wat God in de toekomst
voor de mensheid in petto zou hebben. Kijk ook zorgvuldig naar
profetieën over Jezus, die honderden of duizenden jaren eerder
verschenen voordat Hij werd geboren. Tot slot, maak het je doel om
de verbazingwekkende voordelen te begrijpen, die we in het Nieuwe
Testament hebben gekregen vergeleken met het Oude Testament.
Het is een goed idee om regelmatig contact te hebben met een of
meer vrienden om openbaring, gebedsverhoring en vragen te delen.
Het is veel leuker om aan iemand anders een kostbaar goudklompje
dat je hebt gevonden te laten zien en over te vertellen. Niet alleen
helpt het delen van de Bijbelse openbaring om het stevig in ons
hoofd te planten, maar het zorgt voor verantwoording om ons op het
juiste spoor te houden en te groeien. Discussies en het samen in de
Bijbel uitzoeken, leiden vaak tot beter begrip, en om uiteindelijk de
waarheid van God in actie te zien in onze levens! Het is ook een
veilige plek om te oefenen met het delen van de Bijbel met anderen.
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[Kathy] Soms als het een tijdje geleden is dat ik Gods Woord
heb bestudeerd, ga ik met mijn Bijbel op schoot zitten met een
zinkend schuldgevoel omdat ik niet vaker lees. Ik zou dan
beginnen met gebed in verontschuldiging aan God voor het
niet doen wat ik zou moeten doen. Ik zou huilen en als ik dan
eindelijk het gevoel had dat ik een lange, oprechte
verontschuldiging had getoond, zou ik beginnen met het
bestuderen van de Bijbel.
Op een dag onderbrak God mijn verontschuldiging en liet me
zien dat Hij elke minuut, die we samen hebben, wil
doorbrengen in een groeiende, levensvolle, liefdevolle tijd.
Vader God koestert die tijd en wil het niet verspillen door naar
ons te luisteren hoezeer het ons spijt. Bekering is niet
verontschuldigen, hoewel het zeker een verontschuldiging kan
inhouden. Bekering is omdraaien en het juiste doen. Schuld en
veroordeling zijn niet van God. Als je de Bijbel niet hebt
gelezen, begin gewoon. God kan nauwelijks wachten om Zijn
woord aan je te onthullen.

45

Hoofdstuk 3:
De Juiste Denkwijze Krijgen

W

Chapter 3: Getting the Right Mind set

at we ook doen, het hebben van de juiste denkwijze kan een
grote impact hebben, en Bijbelstudie is niet anders. In dit
hoofdstuk vragen we je om een stap terug te doen en te kijken hoe je
denkt. De vijand probeert veel wegversperringen op te werpen, maar
door de eenvoudige technieken in dit hoofdstuk te volgen zal het je
helpen een aantal van hen te omzeilen. Mijn advies aan jou is om
eerlijk en nederig in je beoordeling te zijn, en dan lastige gebieden aan
te vallen met animo! Ik denk dat je erg blij zult zijn dat je dat deed.
Klaar? Laten we gaan.

GELOOF JE ECHT DAT DE BIJBEL WAAR IS?
Wat geloof je nu op dit moment? De meesten van ons weten wat
we geloven, maar we weten of herinneren ons misschien niet waarom
we het geloven. Voor velen van ons is de kans groot dat wat we
geloven over de Bijbel afkomstig is van een persoon of mensen die
we vertrouwen. We zagen ze als een bijbelexpert. Het kan een
voorganger, een ouder, een auteur of een vriend zijn geweest die
betrokken is bij een bediening.
Geestelijke overtuigingen kunnen heen en weer bewogen worden
door wat er om ons heen gebeurt. De meeste van ons zijn veel meer
beïnvloed door invloeden van buitenaf dan we ons realiseren.
Soms vertrouwen we erop dat de inhoud in "christelijke" boeken,
preken, liedjes, films, enz., gewoon waar zijn, omdat de toon goed
klinkt, ze gebruiken christelijke woorden of halen zelfs verzen aan.
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Het kan goddelijk openbaring zijn of een misleiding van de vijand,
maar als we Gods Woord niet kennen, hoe kunnen we het weten? De
Bijbel is de standaard waar we alle leringen naast houden. Het is onze
waarheidsdetector.
[Kevin] Ik weet dat voordat ik de Bijbel systematisch begon te
bestuderen, ik nooit mijn eigen leringen in twijfel trok. Ik
voelde dat ik niet die vaardigheden of kennis had om die
beslissingen te nemen, en wat ik geloofde leek goed - waarom
zou je veranderen? In de kern, vroeg ik me zelfs af wat ik zou
doen als iets wat ik mijn hele christelijke leven geloofd had,
verkeerd zou blijken te zijn. Toen ik erachter kwam dat ik op
zijn minst gedeeltelijk over de meeste dingen fout zat, was het
erg moeilijk. Ik had een keuze te maken. Geloof ik de Bijbel of
hou ik mijn huidige geloofsovertuigingen? Vertrouw ik de
Heilige Geest om mij te leiden of vertrouw ik alleen andere
mensen?
Ik ben zo blij dat ik ervoor gekozen heb om de Bijbel te
geloven. Ik denk dat je, net als ik, geschokt zult zijn om uit te
vinden hoeveel dingen die je op dit moment gelooft, verkeerd
zijn. Dank de Heilige Geest in nederigheid om je deze gebieden
te laten zien en geniet van het vinden van de antwoorden!

“Als wat je (nu) gelooft niet waar is,
zou je het willen weten?”
Evangelist William Fay
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[Kathy] Op een keer werd mij gevraagd: "Denk je dat we nog
steeds Gods beloftes in ons leven kunnen krijgen als we fouten
hebben in wat we geloven?" Mijn antwoord was een klinkend
"Ja!" De waarheid is dat niemand Gods Woord perfect begrijpt.
Niemand die leeft heeft vandaag de dag een perfecte leer. God
is genadig en barmhartig en leert ons daar waar we zijn, MAAR
hoe dichter we bij Gods denkwijze komen, hoe meer zegen,
wonderen en uitbreiding van het Koninkrijk we zullen zien. Er
zijn enorme voordelen aan het zien van situaties door Gods
ogen. De sleutel is te kiezen om te geloven wat de Bijbel zegt
en de genade van God te accepteren als we actief en
doelbewust leren. Ik hou van Andrew Wommacks verklaring,
"Ik ben niet 'gearriveerd,' maar ik ben vertrokken”, wat
betekent dat we niet alle antwoorden hebben, maar we hebben
ervoor gekozen om onze oude onjuiste overtuigingen achter
ons te laten.

Kies ervoor om de Bijbel te geloven
De belangrijkste beslissing voor elke persoon is om Jezus de Heer
en Redder van hun leven te maken. Wij stellen voor dat voor een
christen de tweede belangrijkste beslissing is, te geloven dat de Bijbel
waar is en dat christenen het zelf kunnen begrijpen.
Aan de basis van ons geloof en onze christelijke wandel moeten
we eerst besluiten of we geloven dat de Bijbel waar is. De vraag is
NIET of de Bijbel nu waar is of niet. De Bijbel is waar of we het
geloven of niet! We maken een bewuste keuze om het te geloven
door op God te vertrouwen; we hoeven niet elk punt te bewijzen om
het te geloven. Alleen als we geloven dat de Bijbel het perfecte
Woord van God is zoals het geschreven is in de originele talen,
kunnen we Zijn beloften in ons leven beginnen te activeren door het
geloof.
Het wordt beter dan dat. Als we ervoor kiezen om de Bijbel te
geloven, besluiten we te geloven dat wat God over ons heeft gezegd
waar is. Wij kiezen om te geloven dat we zijn wie God zegt dat we
zijn en dat we kunnen doen wat Hij zegt dat we kunnen doen. Geloof
me, dat alleen al zal je denken rekken. Wat God te zeggen heeft over
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wie Hij ons gemaakt heeft te zijn en te doen is absoluut
verbazingwekkend.
Je kunt niet hopen of wensen dat de Bijbel waar is. Je moet
besluiten om het te geloven - punt uit. Vertrouwen dat onze Vader
God Zijn beloftes houdt is GELOOF. De Bijbel is niet iets om "uit
te proberen en te zien wat er gebeurt," omdat het Woord van God
zegt dat we Gods beloftes niet vervuld zullen zien, totdat we ze
geloven.
Heb je iemand ontmoet die een vers uit de Bijbel nam en "het
probeerde" voor een tijdje, niets zag, en er dan voor koos om dat
stukje Bijbel niet te geloven op basis van hun persoonlijke ervaring?
"Uitproberen" werkt niet. Als jij besluit om het gewoon te proberen,
dan ben je aan het hopen. Volgens de Bijbel krijgt geloof resultaten,
hopen doet dat niet (Romeinen 4:16-22).
Hopen is wensen, maar geloven leidt tot
aktie en resultaten.

Hoe kan ik geloven als ik niet alle antwoorden heb? Je hoeft niet
elke tekst te begrijpen of elk concept te moeten bewijzen om de
Bijbel te geloven. Je hoeft niet voor elke criticus die je ontmoet een
antwoord te hebben, want geloven is een keuze. Het is je persoonlijke
keuze die alleen jij kan maken. Je zult beter in staat zijn om vragen
van mensen te beantwoorden als je volwassen wordt in je geloof en
kennis van de Bijbel.
Hier is een geheim om de Bijbel te begrijpen: gewoon geloven en
doen wat er staat. De waarheid van de Bijbel wordt duidelijker als we
het uitvoeren in ons leven!
Overweeg om een schriftelijke verbintenis aan te gaan om de
Bijbel in zijn geheel te geloven. Dit boek bevat een geloofsverklaring,
waarin je wordt gevraagd om een plechtige beslissing te nemen om
God op Zijn woord te nemen. Zal je het geloven? Zal je het
ondertekenen?
Voordat je een snel antwoord geeft, laten we eerst de verbintenis
die je aangaat vaststellen! Hier is het moeilijkste deel: je moet ervoor
kiezen om het ALLEMAAL te geloven. Vaak pakken mensen er een
aantal verzen uit, die ze kiezen om te geloven en sommigen niet. De
verzen die het moeilijkst te geloven zijn, zijn óf met beloftes die zo
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geweldig zijn dat ze bijna niet te geloven zijn, óf verzen die nog niet
realiteit zijn in ons leven. Dit is waar we een bewuste beslissing
maken om te geloven, hoe dan ook. We geloven niet een vers, omdat
we de resultaten ervan hebben gezien in deze natuurlijke wereld; we
zien de resultaten, omdat we ervoor kiezen om te geloven. Gods
Woord verandert niet. Zijn beloftes zijn altijd waar.
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Geloof je Gods Woord - ALLES? Als dat het geval is, overweeg
en onderteken dan zorgvuldig de volgende geloofsverklaring.

Ik Zal de Bijbel Geloven


Ik geloof dat de Bijbel het Woord van God is dat aan de
mensheid is gegeven.



Ik geloof de hele Bijbel zoals het in zijn oorspronkelijke talen
is geschreven.



Ik geloof dat de Bijbel absoluut waar is; het is de bron van
waarheid en wordt gebruikt om alle waarheid te toetsen.



Ik geloof dat God de schrijvers goddelijk heeft geïnspireerd
door Zijn Heilige Geest om precies vast te leggen wat God
wilde dat we zouden weten.



Ik geloof dat God wil dat iedereen Hem kent, dus Hij heeft
ons de Bijbel en Zijn Heilige Geest gegeven om ons te helpen
het te begrijpen.



Ik geloof dat ik de Bijbel kan lezen en begrijpen.



Ik zal de Bijbel geloven boven: elke ervaring die ik heb gehad,
dingen die anderen zeggen/leren, of andere boeken die ik heb
gelezen, omdat ik weet dat gevoelens, ervaringen en mensen
het verkeerd kunnen hebben en ik moet ze niet gebruiken om
de waarheid te bepalen.

Onderteken:
Datum:
2 Timoteüs 3:16 - Heel de Schrift is door God ingegeven en is
nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren
en op te voeden in de rechtvaardigheid,
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DAAG UIT WAT JE GELOOFT
[Kevin] Ik had er nooit echt over nagedacht om mijn
overtuigingen uit te dagen of dat ik het misschien mis had over
sommige geestelijke onderwerpen. Ik zou gewoon de Bijbel
lezen, maar ik was niet op zoek naar waarheid. Ik hield ervan
om te denken dat mijn hart en denken open stonden voor wat
God me wilde leren, maar de waarheid is dat ik de Bijbel
bestudeerde, niet bereid om echt uit te dagen wat ik geloofde.
Ik realiseer me nu dat ik niet echt open was, omdat ik dacht dat
alles wat ik geloofde juist was. Ik had mijn hart verhard voor
een deel van Gods waarheid. Eigenlijk was het lezen van de
Bijbel behoorlijk saai, want ik was het aan het lezen alsof het
een opdracht was van mijn leraar op school. Gewoon, lezen
omdat ik moest.
Als we de Bijbel lezen om alleen onze huidige geloofsovertuigingen te ondersteunen, dan hebben we, wat we geloven
verheven (opzettelijk of onbedoeld) boven alles wat God zou zeggen.
Als we openstaan dat we het mis kunnen hebben, kan de Heilige
Geest ons vele waarheden laten zien, omdat we niet verwerpen wat
Hij wil zeggen. De Heilige Geest zal ons niet dwingen iets te doen of
gaat niet tegen onze wil in. Hij is de Helper. Hij staat klaar en wacht
op ons om Hem om hulp te vragen.
In dit boek bespreken we veel technieken voor Bijbelstudie, maar het
doel van bijna elk is om te ontsnappen aan ons huidige
geloofssysteem.
We moeten bereid zijn om alles te doen wat nodig is om het
vooroordeel dat we hebben af te schudden en open te staan voor wat
de Heilige Geest ons wil laten zien, zelfs als Hij ons laat zien dat we
het mis hebben. Ik kwam op het punt waarop ik zo graag
WAARHEID wilde, dat als ik de Bijbel op z’n kop had moeten lezen
om uit mijn comfortzone te komen, ik het zou doen!
Als ik nu met mijn Bijbel ga zitten, heb ik een doel, maar dat doel
is niet om mijn bestaande overtuiging goed of fout te bewijzen. Met
een onderwerp in gedachten, vertel ik God dat ik wil weten wat de
Bijbel zegt over dat onderwerp. Het is verbazingwekkend. De Bijbel
is voor mij gaan spreken op een manier die ik nooit voor mogelijk
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had gehouden. Ik wist dat ik het van kaft tot kaft had gelezen, maar
nu zag ik verzen waarvan ik nooit wist dat ze bestonden.
Als ik erachter kom dat ik fout zit, omhels ik de nieuwe waarheid en
ga verder.

LEES DOOR DE LENS VAN
GODS NATUUR EN KARAKTER
Ik denk dat één van de grootste problemen die mensen
tegenhoudt tijdens Bijbelstudie is het hebben van een verdraaid of
onnauwkeurig beeld van wie God is en hoe Hij is. Als mensen met
Gods Woord gaan zitten, zien ze alles wat erin staat door de lens van
wat ze geloven over Gods natuur en karakter. Gods natuur is wie Hij
is. Bijvoorbeeld, God is IK BEN (Exodus 3:14). Hij is eeuwig en
almachtig. Hij is een geest. God karakter is de motivatie waarom Hij
doet wat Hij doet. In Zijn Woord vertelt God ons dat Hij liefde is (1
Johannes 4:8). We weten ook dat Hij de Genezer, de Bevrijder en de
Verlosser is. Terwijl we de Bijbel lezen, kleuren onze eigen
overtuigingen over God onze waarneming van wie Hij is en hoe we
Zijn motivatie uitleggen over alles wat Hij zegt in Zijn woord.
Het lijkt erop dat de meeste mensen op verschillende manieren
over God denken. Ten eerste kunnen mensen aan God denken als
een boze rechter. Ze zien Hem kijkend en wachtend op mensen die
fouten maken, zodat Hij ze kan straffen. Ze denken dat Hij gelovigen
onderwijst door hen slechte dingen aan te doen en dat Hij gewoon
wacht op een excuus om mensen in de hel te gooien.
De tweede groep mensen ziet God als een god van beloningen,
waar iedereen een trofee krijgt. Ze geloven dat God niemand zal
toestaan om naar de hel te gaan. Ze voelen dat ze gewoon kunnen
rusten in de wieg van Zijn zorg zonder enige verplichting om iets te
doen. Deze opvatting van God beweert dat Hij iedereen zal belonen
en niemand straft.
Afhankelijk van hun levensomstandigheden, zien sommige
mensen God zoals ze hun aardse (menselijke) vader zien. Dit is geen
eerlijke vergelijking, zelfs niet hoe goed (of slecht) een aardse vader
was. Onze Vader God, Jezus de Zoon en Heilige Geest zijn niet te
vergelijken met een mens. We bedriegen onszelf als we proberen
onze relatie met God te vergelijken met menselijke relaties. Als je dat

53

Levens Veranderende Bijbel Studie

gedaan hebt, doe het dan niet meer. Laat niet toe dat een ander
persoon de standaard is waaraan je meet hoe God is.
Een ander probleem voor sommige mensen is dat ze de liefde van
God zien op dezelfde manier waarop ze de menselijke liefde zien. Dit
is logisch omdat we menselijke liefde kennen. Voor sommigen
betekent het misschien altijd vergevend, voor anderen kan het hun
kinderen disciplineren of onderwijzen zijn. Sommigen zien liefde als
het accepteren van ieders ideeën, terwijl anderen liefde zien als
genegenheid en bescherming. De waarheid is dat Gods liefde niet is
als wereldse menselijke liefde. In feite kunnen we niet eens Gods
liefde begrijpen zonder dat de Heilige Geest het ons onthult.
Hoe IS God? Nou, we zouden een vrij groot boek nodig hebben
om recht aan dat onderwerp te doen. Om over de natuur en het
karakter van God te weten te komen, kijken we op vier plaatsen: 1.
We lezen in de Bijbel, wat Hij heeft gezegd over Zijn natuur en
karakter. 2. We lezen over de dingen die Hij heeft gedaan en Zijn wil
voor de mensheid. 3. We lezen over Jezus, omdat Jezus God op
aarde vertegenwoordigde. 4. We luisteren naar de stem van de Heilige
Geest.
Kijk hoe God Jezus beschrijft in Hebreeën 1:1-3a. Hij zegt dat
Jezus de "afstraling van Zijn (Gods) heerlijkheid en de afdruk beeld
van Zijn persoon" is. Jezus gaf God perfect weer. In Johannes 14:811 vertelt Jezus Filippus over God (de Vader) "Hij die Mij heeft
gezien, heeft de Vader gezien;" en, "De woorden die Ik tot u spreek,
spreek Ik niet uit Mezelf; maar de Vader die in Mij blijft doet de
werken." Jezus zei en deed wat God wilde. Om meer te weten te
komen over God, kijken we naar Jezus.
Wat heeft Jezus gedaan? Hij gaf, onderwees, redde, genas en had
lief. Hij waarschuwde mensen voor de gevolgen van zonde en straf.
Hij voedde de hongerigen en bevrijdde allen die door de duivel
werden onderdrukt. Hij vertelde ons hoe we een godvruchtig leven
moeten leiden, vergaf zonden, en vestigde een systeem zodat de
wereld Zijn goede nieuws zou horen. Hij offerde zichzelf op,
vernietigde de werken van de duivel en stuurde de Heilige Geest. Hij
werkte onvermoeibaar, onbaatzuchtig en gaf nooit op. Zijn doel was
dat we leven hebben, en Hij gaf alles zodat we de vrijheid konden
hebben die God mogelijk had gemaakt.
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Hoe is God? Ik denk dat dit voor iedereen een geweldig
studieonderwerp is. We weten dat we naar Zijn beeld geschapen zijn,
dus door te weten wie Hij is, weten we ook beter wie wij zijn, die Hij
geschapen heeft. Wat vertelt God ons over Zijn doelen en missie
voor de mensheid? Gods motivatie kennen is de hoofdzaak!
We weten dat God rechtvaardig is, het is Zijn natuur. De Bijbel
zegt dat we niet alleen vergeven zijn, maar dat we rechtvaardig zijn.
In feite zijn we de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus. Zijn
natuur is ook onze natuur. Als we Gods natuur en karakter echt
begrijpen, gaan we een stap verder en begrijpen we dat we in eenheid
met Hem zijn. We stierven aan onze oude ik en we leven door Hem.
Zijn natuur is zo'n deel van wie Hij is, dat God zegt dat Hij liefde is.
Hetzelfde geldt voor ons. We houden niet alleen van anderen, we zijn
liefde. We zijn genezing. We zijn leven, net als Hij.
Wat heeft Hij ons opgedragen? God zou ons nooit vertellen om te
zijn of iets te doen wat Hij zelf niet zou doen, wat ons een groot
inzicht geeft in wat Hij hoogacht en belangrijk vindt. Een goede lijst
van Gods karaktereigenschappen is te vinden in Galaten 5:22-23a: de
vrucht van de Geest.
God is de Schepper, de Allerhoogste, Meester, Herder, Genezer,
Beschermer, God met ons, Rechter, Vredevorst, Verlosser, Koning,
en Redder. God is almachtig, rechtvaardig, eeuwig, jaloers, onze
voorziener, de zegevierende, heiligmaker, machtige, onze schuilplaats,
schild, vesting en bevrijder. De lijst gaat maar door. Als je de Bijbel
bestudeert, denk dan aan wie God is. Zet de toon van wat je leest
door eerst te denken aan Gods natuur en karakter.
Opmerking: In bovenstaande paragraaf staan Bijbelse namen en
beschrijvingen van God. Het is een interessante en inspirerende
oefening om alle namen en beschrijvingen van onze God te zoeken!
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HOE WEET IK WAT EEN BIJBELTEKST BETEKENT?
Hoe weten we wat een Bijbeltekst betekent? Er zijn veel meningen
over hoe de Bijbel uit te leggen. In feite zijn er veel meningen over
hoe elke vorm van literatuur moet worden geïnterpreteerd.
Sommige mensen zeggen dat literatuur als een kunstwerk is,
waarvan de betekenis wordt bepaald door degene die het bekijkt. Ik
heb horen zeggen dat de Bijbel iets anders betekent voor ieder mens.
In feite geloven sommigen dat de betekenis van de Bijbel subjectief
is, gebaseerd op de lezer, wat aanleiding geeft tot allerlei tegenspraak.
In het geval van een geschreven werk als de Bijbel moet de tekst
betekenen wat de schrijver bedoelde. We lezen de Bijbel niet door
onze verbeelding, we lezen het met de Heilige Geest. De Bijbel is
diep, en de Heilige Geest gebruikt de Bijbel om waarheid te brengen
die we nodig hebben, wanneer we die nodig hebben.
“Sommige mensen lezen hun Bijbel in het Hebreeuws,
sommigen in het Grieks;
Ik lees de mijne graag in de Heilige Geest."
Smith Wigglesworth

Ik denk dat wat de mensen echt proberen te zeggen is dat een
Bijbeltekst als een diamant is, en de waarheden in dat gedeelte zijn als
de vele facetten (kanten) van een diamant. Afhankelijk van ons
gezichtspunt zien we een ander aspect van zijn schoonheid. De
betekenis van de Bijbel verandert niet, maar het facet dat we zien
hangt af van welke waarheid we zoeken, wat er gaande is in ons
leven, en wat de Heilige Geest onder onze aandacht brengt.
Sommigen buigen de betekenis van de Bijbel om allerlei soorten
dingen te zeggen die de Bijbel niet bedoelt, maar de echte waarheden
van de Bijbel zijn solide en onveranderlijk.
Vandaag de dag hebben we een voordeel wat de bijbelschrijvers
niet hadden; wij hebben een complete verzameling van wat God ons
wil vertellen door middel van Zijn Woord. Hierdoor kunnen we
waarheid uit de Bijbelboeken verzamelen, met de Bijbelse
geschiedenis en door de openbaring van alle schrijvers.
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Er is een overvloed aan boeken met advies over hoe de Bijbel uit
te leggen, en sommige daarvan zijn nuttig, interessant en inzichtelijk.
De waarheid is echter dat geen enkel mens zich kan staven aan de
Heilige Geest.
Of we nu de Bijbel lezen met onze eigen logica en redenering of met
iemand anders zijn onderzoek, het komt niet per se overeen met de
Bijbelse waarheid. Om de Heilige Geest de Bijbel te laten uitleggen
kost tijd en oefening.
In dit boek hebben we met opzet geprobeerd om alleen technieken te
geven voor het bestuderen van de Bijbel zonder dat we proberen de
Bijbel voor jou uit te leggen. We hebben veel onderwijs gelezen en
naar geluisterd en het is levens veranderend geweest, maar andere
mensen zijn geen vervanging voor het zelf studeren.
Er zijn veel middelen voor Bijbelse uitleg, maar in onze ervaring,
is het het meest opwindend en vreugdevol om gewoon de Heilige
Geest Zijn werk te laten doen. Als we gehoorzaam en beschikbaar
zijn, vindt Hij een manier om de antwoorden bij ons te krijgen. Vaak
leidt Hij ons naar andere Bijbelteksten die helpen bij het begrijpen
van degene die we bestuderen. Bijbelteksten leggen andere
Bijbelteksten uit. Het moet het altijd met zichzelf eens zijn.

HOE GOED KEN JIJ DE BIJBEL?
Hoe goed denk je dat je de Bijbel kent? We dachten een kleine
Bijbel quiz toe te voegen op dit punt, gewoon voor de lol. Als je
volledig nieuw bent in Bijbelstudie, word dan aangemoedigd om naar
de vragen en antwoorden te kijken; het zijn goede
gespreksonderwerpen. Voor de veteranen, zie hoeveel je er correct
kan antwoorden; de antwoorden zullen je misschien verrassen!
Dit zijn geen theologische vragen, maar feiten uit het Oude en
Nieuwe Testament. We hebben ons gericht op een aantal
onbeduidende feiten die vaak verkeerd gezien worden onder
gelovigen. Als je ze fout hebt, maak je geen zorgen. In het verleden
zou ik ze bijna allemaal fout hebben beantwoord, totdat ik er een
hobby van maakte van het verzamelen van dit soort vragen tijdens
mijn Bijbelstudie.
Neem een paar seconden om een antwoord te geven. Graag
antwoorden zonder de antwoorden op te zoeken. Als je klaar bent,
controleer dan je antwoorden met behulp van de oplossingen die aan
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het einde van dit hoofdstuk worden gegeven. Voor bonuspunten,
gebruik de verwijzingen om de teksten op te zoeken om de
antwoorden te controleren!
Vraag 1: Waarmee heeft God Job geslagen?
A) Zweren, B) Lepra, C) Niets
Vraag 2: Hoe liep het leven van Job af?
A) God strafte hem en hij stierf op middelbare leeftijd met niets, B)
Hij stierf van ouderdom, en hij had tweemaal zoveel als wat hij in
eerste instantie had, C) De Bijbel zegt het niet duidelijk.
Vraag 3: Hoeveel paar van elke diersoort nam Noach in de ark?
A) 1, B) 7, C) Beide
Vraag 4: Waarom is Jona na 3 dagen uit de buik van de vis
vrijgelaten?
A) Jona had berouw en bad, B) God vertelde hem dat de straf voor
ongehoorzaamheid 3 dagen zou zijn, C) Weten we niet.
Vraag 5: Wie gooide in het paleis de staf op de grond, waar het toen
een slang werd?
A) Mozes, B) Aäron, C) Farao
Vraag 6: Wat zei de Heer, in essentie, tegen Mozes voordat de Rode
Zee gespleten werd?
A) Wat roep je tot Mij, splijt de zee, B) Wees niet bevreesd, houd
stand en zie je redding, C) Beide
Vraag 7: Hoe werd Elia in de hemel opgenomen?
A) In een vurige wagen, B) In een storm, C) Met een wolk
Vraag 8: Wie bezochten in Bethlehem Jezus in de kribbe?
A) Herders, B) Wijze mannen, C) Beide
Vraag 9: Hoeveel wijzen waren er op bezoek bij Jezus?
A) 3, B) 7, C) De Bijbel geeft niet aan hoeveel.
Vraag 10: Hoe oud was Jezus ongeveer toen de wijzen Hem
bezochten?
A) 0-3 maanden, B) 1-2 jaar, C) meer dan 3 jaar
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Vraag 11: Had Jezus broers en zussen?
A) Ja, B) Nee
Vraag 12: Heeft Jezus mensen in Zijn vaderstad Nazareth genezen?
A) Ja, B) Nee
Vraag 13: Wat deed de vrouw, die op overspel was betrapt, terwijl
Jezus de Schriftgeleerden en Farizeeërs toesprak?
A) Op de grond liggen, B) Huilen, C) Staan, D) De Bijbel zegt het
niet.
Vraag 14: Wie was de eerste discipel die zei "Laten ook wij gaan, om
met Hem te sterven"?
A) Twijfelachtige Thomas, B) Petrus, C) Eén van de zonen van de
Donder.
Vraag 15: In de Evangeliën, naast Jezus, wie wilden de overpriesters
nog meer doden voordat Jezus stierf?
A) De 12 apostelen, B) Lazarus, C) Niemand anders
Vraag 16: Hoeveel geselslagen kreeg Jezus van de Romeinen?
A) 39, B) 40, C) De Bijbel zegt het niet.
Vraag 17: Toen Jezus zei: "Mijn God, mijn God, waarom heeft U Mij
verlaten?" was Hij:
A) Zijn gevoelens aan het delen ten tijde van Zijn lijden, B) Citeerde
Hij uit het Oude Testament over Zijn dood en overwinning, C) Is
niet bekend.
Vraag 18: Toen Jezus stierf, gebeurde het volgende?
A) Het voorhangsel scheurde en er was een aardbeving, B) Dode
mensen stonden op, C) Al het bovenstaande.
Vraag 19: Hoeveel dagen was Lazarus in het graf voordat Jezus hem
opwekte?
A) 2, B) 3, C) 4, D) 5
Vraag 20: Wie beschouwt Jezus als Zijn discipelen?
A) Iedereen die Zijn leer volgt, B) Iedereen die bij Hem was toen Hij
op aarde was, C) Alleen de 12 discipelen die Hij apostelen maakte.
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Hoe heb je het gedaan? Ook al was dit leuk, we hadden een
strategische reden voor deze activiteit. Door onze Bijbelstudie
hebben we gemerkt dat enkele van de meest basale Bijbelse "feiten"
die in ons geheugen zijn opgeslagen, eigenlijk vals waren. Deze
quizvragen zijn niet per se hoofdzaken voor het Christendom
(hoeveel wijzen hebben Jezus bezocht?), maar het is belangrijk om te
weten dat sommige dingen die we geloven over de Bijbel
waarschijnlijk onjuist zijn.
De belangrijkste doelen van deze quiz zijn tweevoudig: 1.
Begrijpen hoe veel we worden beïnvloed door films over de Bijbel,
ansichtkaarten, reclames, enz. en 2. Om te laten zien dat onze
hersenen misschien wat onjuiste Bijbelse "feiten" hebben. Veel van
deze onnauwkeurigheden komen van het accepteren van verkeerde
informatie van andere mensen (die het ook gehoord hebben van
iemand met verkeerde informatie). Wat een slechte cyclus! We
kunnen deze cyclus alleen stoppen door het zelf met de Bijbel te
controleren. We moeten iets geloven omdat de Bijbel het zegt, niet
omdat we het zagen op televisie of lazen op het internet.
Ik wil echt het punt benadrukken dat het noodzakelijk is om alles
te controleren wat we geloven met wat de Bijbel zegt. Tenzij ik
persoonlijk een leer, een doctrine of een concept met de Bijbel heb
bevestigd, kan ik het niet vertrouwen als waarheid. Als we geloven
dat we alles al weten over een Bijbels onderwerp, dan hebben we veel
minder kans om Zijn waarheid te zien; de waarheid over dat
onderwerp kan voor ons verborgen blijven. In plaats daarvan moeten
we aannemen dat we misschien verkeerde informatie hebben en
openstaan voor wat God zegt in Zijn woord. Als we in de Bijbel
kijken, komen we er ofwel achter dat we verkeerd zijn geweest of we
vinden dat we correct zijn geweest, ons begrip versterkt dan en we
groeien. Hoe dan ook, we winnen.
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Antwoord 1: C) Niets - Job 2:7
Antwoord 2: B) Ouderdom met het dubbele van wat hij in eerste
instantie had – Job 1:3 - Job 42:12-17
Antwoord 3: C) 7 reine paren en 1 onrein paar - Genesis 7:1-3
Antwoord 4: A) Jona had berouw en bad - Jona 2:1-10
Antwoord 5: B) Aäron - Exodus 7:10
Antwoord 6: A) Wat roep je tot Mij, splijt de zee - Exodus 14:13-16
Antwoord 7: B) Storm - 2 Koningen 2:10-11
Antwoord 8: A) Herders - Lukas 2:7-20, Mattheüs 2:11 (de wijzen
mannen gingen naar Zijn huis)
Antwoord 9: C) Staat er niet - Mattheüs 2:1-12
Antwoord 10: B) 1-2 jaar - Mattheüs 2:1-2+7+16
Antwoord 11: A) Ja - Markus 3:31-32, Markus 6:3, Mattheüs 13:55-56
Antwoord 12: A) Ja - Markus 6:5
Antwoord 13: C) Staan - Johannes 8:3-11 (9)
Antwoord 14: A) (Twijfelachtige) Thomas - Johannes 11:16
Antwoord 15: B) Lazarus - Johannes 12:9-10
Antwoord 16: C) Staat er niet - Mattheüs 27:26, Markus 15:15,
Johannes 19:1, 2 Korintiërs 11:24 (waar het geloof in 39x vandaan
kan gekomen)
Antwoord 17: B) Het citeren van het Oude Testament over Zijn
dood en overwinning - Matt 27:46, Psalm 22
Antwoord 18: C) Al het bovenstaande - Matt 27:50-53
Antwoord 19: C) 4 - Johannes 11:39
Antwoord 20: A) Iedereen die Zijn leer volgt - Johannes 8:31,
Mattheüs 10:2 & Lukas 6:13 (12 apostelen)
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D

e Bijbelse betekenis explodeert als we het lezen met de hulp en
openbaring van de Heilige Geest. Het kost tijd en oefening,
maar het is de moeite waard om te leren om Gods Woord te
bestuderen met Degene die de woorden erin inspireerde. Het is
onbetaalbaar.

GEBED IS ESSENTIEEL
In de volgende hoofdstukken gaan we in op praktische manieren
om de waarheid uit Gods Woord te krijgen. Om te beginnen, dit lijkt
misschien voor de hand liggend, maar veel mensen zien het enorme
voordeel van het bidden voor en na de Bijbelstudie over het hoofd.
Dingen waar je misschien voor wilt bidden zijn openbaring, inzicht
en begrip wat je op het punt staat te lezen. Zeg Hem dat je de
waarheid wilt weten en vraag Hem het je duidelijk te maken.
Bijvoorbeeld, als je probeert waarheid over ‘Christus in je’ te
vinden en hoe je een nieuwe schepping bent, richt je dan op die
gedachte als je bidt. Vraag in je denken en hart: "Wie ben ik in Jezus?
Wat betekent het om een nieuwe schepping te zijn?" Ga dan zitten en
wees een tijdje stil. Maak tijd voor God om met je te spreken. Ga op
een rustige plek zitten. Zie het als een echt gesprek waarbij je God
een vraag stelt en dan wacht op een antwoord. Behandel Hem met
het respect dat je iemand anders zou geven en weet dat Hij altijd
hoort en dat Hij altijd antwoord geeft. Het horen van Zijn stem vergt
oefening.
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Op dit punt kan God je een plaats geven om te beginnen met je
studie, en woorden kunnen in je hoofd komen met betrekking tot dat
onderwerp, of zelfs plaatjes. Je krijgt misschien een gedachte in je
hoofd waarvan je weet dat ze niet van jou komen. Soms, weet je
gewoon wanneer Hij het is. God communiceert met ieder van ons
anders.
Hij kan je naar een nieuw gebied leiden om te onderzoeken. Zorg
ervoor dat je een notitieboekje en een paar pennen bij je hebt! Schrijf
alles op. Maak je geen zorgen als je niets nieuws van God hoort
terwijl je bidt; ga gewoon door en begin met het bestuderen van het
onderwerp waar je aan denkt. Vergeet niet dat Hij beter weet wat we
moeten leren dan wijzelf en Hij weet wat ons tegenhoudt. Spring erin
en vertrouw op Hem.
Na de Bijbelstudie, dank Vader God voor de openbaring die Hij je
gaf of zal geven. Geef de Heilige Geest wat tijd om te antwoorden op
je vragen. Bedank Hem voor Zijn hulp om het te begrijpen. Als je het
niet begrijpt in het begin, raak niet gefrustreerd, en geef niet op! Blijf
bidden voor begrip en waarheid. Het zal komen.
[Kathy] Ik heb gehoord dat mensen hun tijd met God een
‘stille tijd’ noemen. Er zijn veel voordelen aan het hebben van
stille tijd met God, maar mijn huis is zelden rustig. In feite is
het een prachtig lawaaierige plaats! In verschillende seizoenen
van het leven zullen we meer of minder "stille tijd" met God
hebben. Als we gehoorzaam en toegewijd zijn aan tijd door te
brengen in de Bijbel en gebed, is Hij trouw om waarheid en
antwoord op onze vragen te onthullen, hoe rustig onze tijd wel
of niet is. Hij kan tot ons doordringen of we nu rijden of dat
we eten maken. We maken gebruik van die kostbare tijd met
Hem en Hij is trouw. De Heilige Geest is echt geweldig in Zijn
werk!
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OPENBARING VAN DE HEILIGE GEEST IS GEWELDIG
Heb je ooit een gedeelte vele malen door de jaren heen gelezen, en
toen op een dag "klikte" iets, en je kreeg een opwindende nieuwe
"openbaring" van de waarheid? Deze openbaring kwam rechtstreeks
van God zelf naar jou door Zijn woord. Openbaring uit de Bijbel
door de Heilige Geest is wat onze ogen voor de waarheid opent en
ons helpt om ons denken te vernieuwen, zodat we Gods beloftes tot
leven kunnen brengen. En daar houdt het niet op. We beginnen te
denken zoals God denkt, te begrijpen wie Hij is en wie Hij ons heeft
gemaakt om te zijn. Als je nooit Gods openbaring in de Bijbel hebt
meegemaakt, maak je klaar, want je zult het krijgen!
[Kevin] Op een dag, toen ik aan het lezen was, kreeg ik één van
de grootste openbaringen die ik ooit heb ontvangen. Snel vond
ik Kathy en vertelde haar, "De God die het hele universum
heeft geschapen, leeft in MIJ!" Kathy zat aan de computer,
knikte met haar hoofd en stemde in. Ik zei, "Nee, je begrijpt
het niet, de GOD DIE HET HELE UNIVERSUM
CREËERDE, LEEFT IN MIJ!!!!" Kathy stemde in en zei: "Ik
wist dat al Kevin." Maar ze waardeerde niet echt de betekenis
van wat God mij liet zien.
Ongeveer een week later zat Kathy in de woonkamer en
diezelfde openbaring raakte haar ook. In het begin zei Kathy
het stilletjes. "Kevin, God leeft echt in ons." Toen zei ze het
veel luider. "Kevin, GOD woont echt in ONS! Dat is
GEWELDIG!" Ik werd blij omdat we eindelijk echt konden
praten over dit prachtige feit. Dit is waar het Christendom om
draait - Christus in JOU!
Het is één ding om een feit in ons hoofd te weten, maar het is
totaal anders wanneer de Heilige Geest het aan ons onthult. Kennis is
GEEN openbaring.
Openbaring is VEEL BETER. Zoals onze vriendin, Stephanie Blake
zegt, "Je moet het weten in je weter." Openbaring is wanneer die
Bijbelse waarheid die je als een feit kent ineens tot leven komt. Het is
bijna alsof die waarheid van je geest naar je hart beweegt. Het wordt
van een feit tot een realiteit.
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Denk terug aan de wiskundeles op school. Het was één ding om
de leraar aan een wiskundeprobleem op het bord te zien werken,
maar een ander ding als de wiskunde uitleg echt klikte. Het is alsof er
een gloeilamp aangaat in ons hoofd en we het gewoon "pakken". Dat
is hoe openbaring voelt. Teksten die we vele malen hebben gezien,
komen plotseling met betekenis tot leven. Openbaring hoeft niet
diepgaand te zijn, maar ze is altijd vol betekenis, hoe eenvoudig ze
ook is. Eén van de meest invloedrijke openbaringen die ik ooit heb
ontvangen is dat God van me houdt.
Een deel van de reden dat Jezus naar de hemel ging, was zodat Hij
de Heilige Geest kon terugsturen om in elke gelovige te leven. Toen
Jezus mens was geworden, kon Hij niet lichamelijk iedereen op aarde
onderwijzen. Daarom zei Jezus in Johannes 16:7 dat het beter voor
ons was dat Hij wegging, want dan zou de Heilige Geest naar ons
gestuurd worden.

Gods Manieren Lijken Niet Altijd Logisch
Als we de Bijbel lezen, realiseren we ons dat Gods manier van
denken vaak volledig tegengesteld is aan menselijke logica.
Bijvoorbeeld, mensen zeggen, "Ik zal het geloven als ik het zie," maar
God zegt, "Je zult het zien als je het gelooft." We moeten niet
verbaasd zijn als we uitspraken in de Bijbel vinden, die het niet eens
zijn met de wereldse logica. De vijand zou niets liever willen dan dat
mensen denken dat Gods wegen belachelijk zijn door zijn misleiding
van de wereldse logica te bevorderen, die vaak de exacte tegengesteld
is aan de goddelijke wijsheid.
Spreuken 16:25 - Er is soms een weg die iemand recht schijnt,
maar het einde ervan zijn wegen van de dood.

Als een Bijbeltekst in eerste instantie niet duidelijk is, moeten we
niet onze wereldse logica en gokken op een antwoord toepassen.
Technisch gezien is het niet onze taak om het uit te zoeken. Het is
onze taak om het te geloven; de taak van de Heilige Geest is Gods
Woord tot leven te brengen. Ik heb ontdekt dat de snelste manier om
het te begrijpen is om vol verwachting te rusten in de wetenschap dat
de Heilige Geest werkt om mij het antwoord te geven, als een kind
dat wacht om een geschenk te openen.
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Ik Heb de Gedachten van Christus?
De Heilige Geest is voor ons nu zoals Jezus voor Zijn aardse
discipelen was: Hij is onze Leraar, Trooster en Onthuller van de
Waarheid. Hij is onze verbinding met de Vader. Eén van de
belangrijkste taken van de Heilige Geest is om waarheid in de Bijbel
te onthullen terwijl we studeren.
1 Korintiërs 2:16 - Want wie heeft de gedachten van de Heere
gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de
gedachten van Christus.

Het hebben van de gedachten van Christus (Heilige Geest) die in
ons werkt, is het hebben van Christus' gedachten, plannen en
wijsheid in ons. In het natuurlijke, denken we niet Gods gedachten,
maar met de Heilige Geest, kunnen we dat wel! De wijsheid en kennis
van God werken altijd in ons, maar het is aan ons om te luisteren en
te gehoorzamen. Hoe meer we gaan denken in lijn met Hem en
openstaan voor de waarheid, hoe automatischer dit proces wordt.
1 Johannes 2:20 – Maar u hebt de zalving van de Heilige en u
weet alles.

In 1 Johannes 2:20 zien we dat God ons de zalving heeft gestuurd,
die de Heilige Geest is. Neem even de tijd om hierover na te denken.
Als gelovige heb je de Heilige Geest, dus heb je toegang tot de
geheimen/mysteries van God. Als gelovige, weet de Geest van God
in ons alle dingen, ook al doen onze gedachten dat niet.
Johannes 14:16-17 - En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een
andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17.
namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent
Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

In Johannes 14:17 beschrijft Jezus de Heilige Geest als de "Geest
van de Waarheid". Het is Zijn taak om ons naar de volle waarheid te
leiden! De Heilige Geest onthult de wijsheid en kennis van God, en
dient ook als een waarheidsdetector op geestelijke en natuurlijke
dingen. De Heilige Geest zal waarheid van leugens scheiden, en
meestal doet Hij dat door de Bijbel.
De Heilige Geest kan ons een openbaring geven over een
onderwerp of tekst die wij nooit eerder gezien of gehoord hebben.
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Maar, dit is niet onze ervaring. Meestal gebruikt hij de Bijbelteksten
die we al kennen om onze vragen te beantwoorden. Als stukjes van
een puzzel gebruikt de Heilige Geest teksten om ons een onderwerp
te leren. Dit is de reden waarom het bestuderen en onthouden van
teksten zo belangrijk is! Hoe meer Bijbel we kennen, hoe makkelijker
het is voor de Heilige Geest om antwoorden tot ons te krijgen.

Sleutel tot het krijgen van Openbaring
[Kathy] Word wanhopig. Voor mij, is het in tijden dat ik echt
wanhopig ben om iets van God te weten dat ik sneller en meer
openbaring krijg (Mattheüs 7:7). Sommigen noemen het
doorzettingsvermogen, en sommigen noemen het misschien
koppigheid, maar als ik mijn gedachten zet op het krijgen van
Gods antwoord op een vraag, blijf ik vragen en kloppen tot ik
een antwoord krijg. Het krijgen van een antwoord kan mijn
gedachten bezig houden. Ik kan zelfs opgewonden op mijn
notitieboekje wijzen en God zeggen, "Ik wacht op een
antwoord op mijn vraag, en ik ben klaar om het op te
schrijven!" Het is deze houding van verwachting en
doorzettingsvermogen die kan helpen om antwoorden in
ontvangst te nemen. Ik geloof dat God meteen antwoordt,
maar soms hebben wij moeite om het antwoord te horen
vanwege onze eigen gedachten of de bemoeienis van de vijand.
Maar God blijft werken om ons het antwoord te geven. God
geeft nooit op en dat zouden wij ook niet moeten doen.
Vaak komen mijn grootste openbaringen als ik gewoon mijn
dagelijkse bezigheden doe. Soms is het als ik mij 's morgens
klaarmaak of liggend in bed, klaar om te slapen. Soms komt er een
openbaring als ik mijn kinderen naar evenementen rij of wanneer ik
het huis ga schoonmaken. Omdat ik geen openbaring ontvang terwijl
ik de Bijbel bestudeer betekent niet dat ik het gemist heb. God weet
hoe Hij tot ons door moet dringen als we Hem een kans geven en
luisteren.

67

Levens Veranderende Bijbel Studie

[Kevin] Voor mij lijkt het erop dat mijn grootste openbaringen
over het algemeen gebeuren tijdens of direct na het gebed, als
ik naar de Bijbel luister terwijl ik rij, of als ik 's morgens vroeg
wakker word. Ik probeer het snel op te schrijven en dan in de
Bijbel te zoeken. Het lijkt erop dat het proces van het
opzoeken in de Bijbel nadat ik de openbaring heb ontvangen
het echt in mijn gedachten doet vastzetten.

Belangrijke Opmerking over Openbaring
Het is belangrijk om op te merken dat de persoonlijke openbaring
die we van de Heilige Geest krijgen NOOIT de Bijbel zal
tegenspreken. Veel mensen zijn van de waarheid afgeweken door een
zogenaamde "nieuwe openbaring" te krijgen. Zij dachten dat het een
nieuwe waarheid was van Gods engelen, de Heilige Geest, of van
Jezus Christus zelf, maar in feite was het bedrog van Satan. We
werden hierover gewaarschuwd in 2 Petrus en 2 Korintiërs. ALLE
openbaringen moeten worden getoetst en het volledig eens zijn met
de Bijbel. Gods openbaring aan ons zal altijd in lijn zijn met de Bijbel.
2 Petrus 1:19-2:1 - 19. En wij hebben het profetische woord, dat vast
en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een
lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en
de morgenster opgaat in uw hart. 20. Dit moet u allereerst weten,
dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg
toelaat; 21. want de profetie is destijds niet voortgebracht door de
wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige
Geest gedreven, hebben gesproken.
1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals
er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke
afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij
zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel
verderf over zichzelf.
2 Korintiërs 11:13-15 - 13 Want zulke lieden zijn valse apostelen,
bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van
Christus. 14. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor
als een engel van het licht. 15. Het is dus niets bijzonders als ook
zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun
einde zal zijn overeenkomstig hun werken.
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Satan wil de kerk vernietigen en het van macht beroven door
gebrek aan kennis en valse overtuigingen. Hij probeert de kerk te
vernietigen van binnen- EN buitenuit. Ik was geschokt toen ik een
trefwoord zoekopdracht* deed op het woord: vals in het Nieuwe
Testament. De resulterende verzen onthulden sommige strategieën
van de vijand die je misschien verbazingwekkend vindt.
Hosea 4:6 (NBG) - Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan
kennis.

* We behandelen ‘woord zoeken’ in meer detail in de sectie
"Trefwoord Zoekopdracht".
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HOU HET SIMPEL.
STOP MET ZOEKEN NAAR VERBORGEN BETEKENISSEN
In een poging om diepgaand begrip en waarheid te krijgen, kijken
mensen vaak naar verborgen betekenissen in de Bijbel. Ze proberen
tussen de regels door te lezen om de verborgen waarheid te zien, omdat
ze denken dat dat is wat er nodig is om openbaring uit de Bijbel te
krijgen. Laten we deze sectie beginnen met te zeggen dat God op vele
manieren tot ons kan spreken, maar de Bijbel doet niet aan ideeën
goochelen en stukken samenbinden die nooit bedoeld waren om met
elkaar in verbinding te staan.
Begrijp me niet verkeerd. God is diep. Niemand anders dan de
Geest van God is ooit aan het einde gekomen van de kennis en
wijsheid die God uit te delen heeft door middel van Zijn woord. We
zouden de hele dag kunnen studeren, elke dag voor de rest van ons
leven en nooit tot het eind komen, en dat is geweldig! Hoe meer ik
leer van de Bijbel, hoe meer ik me realiseer dat alles wat Hij me leert
eenvoudig is. Het is zo simpel, dat ik eigenlijk niet begrijp waarom ik
het nooit eerder heb gezien. Hier zien we Gods ware genie. Zijn
dingen zijn levens veranderend, wereldschokkend en tegelijk
eenvoudig. Echt briljant.
Als je het niet simpel kunt uitleggen,
begrijp je het niet goed genoeg.
Albert Einstein

Een van de meest voorkomende plaatsen waar mensen op zoek
zijn naar geheime verborgen betekenissen zijn in de gelijkenissen. De
gelijkenissen van Jezus worden soms uitgebreid en geanalyseerd om
punten naar voren te brengen die nooit zo bedoeld waren.
Bob Spurlock, onze goede vriend en een Messiaanse gelovige, deelde
met ons de geschiedenis en eerste eeuws gebruik van Joodse
gelijkenissen. Een gelijkenis is een illustratie, of een verhaal verteld
om een enkele waarheid te delen; de bedoeling van het verhaal was
om ons te helpen ons die waarheid te herinneren. De gelijkenissen
van Jezus waren niet eenvoudig of simpel. Ze zijn vaak erg diep, maar
er is zelden meer dan één punt van aandacht.
Als we de gelijkenissen lezen die Jezus vertelde, worden we niet
verondersteld om elk detail erin te lezen en een verborgen symbolisch
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inzicht achter elk detail te zoeken. Het gebruikelijke doel van een
gelijkenis was om een verhaal te delen om een feit te onthouden.
Bijvoorbeeld, bekijk de gelijkenis van Jezus over de rijke man, de
kameel en het oog van de naald (Mattheüs 19:24). Het punt is niet
om geestelijk te maken dat een rijk man is als een kameel, of dat hij
onbelast moet zijn (er waren geen kamelen toegestaan binnen de
Joodse stadsmuren). Het is gewoon om te illustreren dat veel dingen
onmogelijk lijken. MAAR, zelfs hoewel het onmogelijk lijkt voor de
mens, dat bij God alle dingen mogelijk zijn.
Hieronder volgen gedeelten van twee gelijkenissen die Jezus
vertelde. Let speciaal op wat Jezus zei vlak voor Hij de gelijkenis
vertelde.
Lukas 18:1-5 – 1. En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het
oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed
verliezen. 2. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God
niet vreesde en geen mens ontzag. 3. En er was een weduwe in
dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe
mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4. En hij wilde een tijd lang
niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en
geen mens ontzie, 5. toch zal ik, omdat deze weduwe mij
lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij
in het gezicht slaat.

Wat is het belangrijkste punt van deze gelijkenis in Lukas 18?
Jezus vertelt ons in vers één, "dat men altijd moeten bidden en de
moed niet moet verliezen." Hij zei, "Ga door; geef niet op tot je de
overwinning hebt!"
Lukas 19:11-13 – 11. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een
gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde omdat Hij dicht bij
Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God
onmiddellijk zou aanbreken. 12. Hij zei dan: Een zeker mens van
hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een
koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 13. En
hij riep zijn tien dienaren, gaf hun tien ponden en zei tegen hen:
Doe daarmee zaken totdat ik terugkom.

In Lukas 19 kunnen we in vers 11 zien waarom Jezus hen de
gelijkenis vertelde. Hij zei in wezen: "Ik zal een tijdje weg zijn. Totdat
ik terugkeer, blijf doen wat je bevolen werd en jij zal worden beloond
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op basis van je prestaties." In deze twee gelijkenissen, staat er wat het
idee achter de gelijkenis is. We hoeven niet te raden.
Waarom zeggen mensen dat Gods Woord mysterieus is? Nou,
God zei dat Hij de missie van Jezus lange tijd geheim hield, zodat de
vijand Zijn plan niet kon verijdelen. Gods plan was dat Jezus naar de
aarde kwam om te sterven als een offer voor onze zonden, de vijand
te verslaan, op te stijgen naar de hemel en de Heilige Geest naar alle
gelovigen te sturen.
Kolossenzen 1:25-27 - 25 Daarvan ben ik een dienaar geworden,
overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog
op u gegeven is om het Woord van God te vervullen, 26. namelijk
het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is
geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 27. Aan hen
heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de
heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus
onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Zijn geheim is Christus in JOU, de hoop van de heerlijkheid. Dat is het!
Hij verbergt niets meer. In feite heeft Hij de Heilige Geest gestuurd
om ons te leiden in alle waarheid! Hij heeft ons Zijn Woord en de
Leraar gegeven!
Markus 10:15 - Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God
niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.

God wil dat we als een klein kind Zijn Koninkrijk ontvangen. Wat
hun ouders ook zeggen, kinderen geloven het als waarheid, en
handelen daar dan naar. Kinderen zoeken niet naar geheime
verborgen betekenissen. Wanneer een ouder tegen zijn jonge kind
zegt, "Als je je kamer schoonmaakt geef ik je een koekje," rent het
kind om zijn kamer op te ruimen. Ze vertrouwen erop dat ze het
koekje wat beloofd was krijgen als ze gehoorzaam zijn.
2 Korintiërs 11:3 - Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn
sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten
bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.

God zegt dat in Christus eenvoud is. De boodschap van Jezus is
eenvoudig, en onze Vader God ontwierp de Bijbel om eenvoudig te
zijn. De duivel is degene die werkt om het moeilijk te maken en te
bederven! Als de duivel ons kan verwarren en ons denken kan

72

Hoofdstuk 4: Op Hem Vertrouwen

vertroebelen, zullen we niet weten wat we moeten geloven. Hij wil
ons laten twijfelen in ons geloof.
Als je druk bezig bent om verborgen betekenissen en berichten te
zoeken in de Bijbel, stop dan. Geloof gewoon wat het gedeelte zegt,
en vraag de Heilige Geest om je openbaring te geven over dat vers.
Hier is een geheim om diep Bijbels begrip te krijgen: kies ervoor om
de Bijbel te geloven en te doen wat het zegt te doen. Als we het zien
werken, bereiken we een heel nieuw niveau van begrip. Als we
geloven dat de Bijbel moeilijk te begrijpen is, zal dat het zijn. Als we
denken dat de Bijbel gemakkelijk te begrijpen is, worden de dingen
duidelijker.
Hier is een inspirerend citaat van John Alexander Dowie uit het
boek Gods Generals door Roberts Liardon. Dowie wordt
geconfronteerd met een epidemie die zijn kerkgangers en talloze
anderen in zijn stad vermoordt. Let op de openbaring die Dowie van
God ontvangt
"En daar zat ik met verdrietig hoofd voor mijn geteisterde
mensen, totdat de bittere tranen kwamen om mijn brandend
hart te verlichten. Toen bad ik voor een boodschap. Toen
kwamen de woorden geïnspireerd door de Heilige Geest in
Handelingen 10:38 stralend met licht voor mij, die Satan
onthult als de Overweldiger, en Christus als de Genezer. Mijn
tranen werden weggeveegd, mijn hart was sterk, ik zag de
manier van genezing. Ik zei: 'God help me nu om het Woord
aan alle stervenden te preken, en hen te vertellen hoe deze
Satan nog steeds overweldigt, en Jezus nog steeds bevrijdt,
want Hij is precies dezelfde vandaag.' ...En op een vreemde
manier gebeurde het...het zwaard dat ik nodig had was nog
steeds in mijn handen... en ik zal het nooit neerleggen. De
dokter, een goede christelijke man, liep rustig op en neer in de
kamer... Op dat moment stond hij aan mijn zijde en zei:
"Meneer, zijn niet Gods manieren mysterieus?' 'Gods
manier!...Nee meneer, dat is het werk van de duivel en het is
tijd dat we Hem aanroepen die kwam om "de werken van de
duivel te vernietigen."
John Alexander Dowie
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Vraag je je af hoe het verhaal afloopt? De dokter verliet de kamer.
Dowie bidt moedig en ziet niet slechts die ene genezing, maar talrijke
wonderbaarlijke genezingen die deze openbaring van God volgen.
Vanaf dat moment stierven er geen kerkgangers meer aan de
epidemie.
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VOEG GEEN VOORWAARDEN TOE
We moeten begrijpen dat God ons alles gaf wat we nodig hebben
om te beginnen in de Bijbel. Het is van vitaal belang om te weten dat
Gods beloften vandaag de dag op ons van toepassing zijn, en Hij wil
dat we met Zijn beloften leven, dat ze steeds in ons leven werken.
Veel mensen zeggen dat ze de beloften in de Bijbel geloven, maar als
het erop aankomt, geloven ze niet dat de beloftes beschikbaar zijn op
de manier zoals de Bijbel zegt dat ze zijn. Velen denken dat er
aanvullende uitzonderingen en bepalingen zijn om te ontvangen wat
God voor ze heeft.
Mattheüs 21:21 - Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen:
Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet
alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u
tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee
geworpen, dan zou het gebeuren.

Wat waren de voorwaarden van Jezus? 1. Heb vertrouwen en 2.
Twijfel niet. Maar, als we met mensen praten horen we veel extra
voorwaarden die Jezus nooit heeft gezegd. Heb je één van deze
gehoord?
Ik zal Gods belofte ontvangen als:









het Gods timing is
ik genoeg geloof heb en het juiste soort geloof
ik geen onbeleden zonde in mijn leven heb
er geen generatievloeken zijn
er een open hemel is
de zalving hier is
ik geen deur naar de duivel heb geopend
het volgens Gods mysterieuze plan is

Waar komen deze aanvullende voorwaarden vandaan? Het is
meestal een reactie op onbeantwoord gebed. Als we hebben gebeden
en niet het gewenste resultaat krijgen, zoeken we naar redenen
waarom. Die redenen zijn vaak bedrog van de vijand dat mensen
geloven als "nieuwe waarheid" van God. Misschien ontvingen
mensen in de kerk waar ze voor geloofden, nadat ze een lange tijd
van berouw hadden, of gingen ze door een proces van het
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verwijderen van "wegversperringen bij onbeantwoord gebed." Toen
dit bekend werd, volgden anderen hetzelfde proces en sommigen
zagen resultaat. Dit betekent niet dat er aanvullende voorwaarden
worden gesteld door God. Mattheüs 21:21 zegt nog steeds 1. Heb
geloof en 2. Twijfel niet.
Er zit veel kracht in geloof. Als een persoon gelooft dat God hun
gebed wil verhoren als ze extra stappen uitvoeren, dan plaatsen ze
hun geloof in die stappen. Vanwege het vertrouwen dat ze in die
stappen stellen, kunnen ze hun gebeden verhoord zien. Maar dit
betekent niet dat God deze voorwaarden heeft gesteld, maar het
betekent dat de mensen zichzelf niet toestaan om geloof in God te
hebben tot nadat ze de extra stappen hebben gedaan. Om te weten
wat de voorwaarden zijn voor elk van Gods beloftes, kijken we naar:
1. Wat staat er in de Bijbel (of niet)?
2. Wat heeft Jezus gezegd en gedaan?
Als we extra voorwaarden stellen aan het ontvangen van Gods
beloftes, dan nemen we een belofte die we eenvoudig en makkelijk
door genade kunnen ontvangen (een zekere ding!) en verlagen het tot
een ingewikkeld spel van hopen dat we aan alle eisen hebben voldaan.
Als we aan het raden en hopen zijn, kunnen we geen geloof hebben.
De vijand verheugd zich om mensen te krijgen tot het toevoegen van
voorwaarden om te ontvangen wat Jezus al heeft betaald. We laten de
vijand toe om ons rondjes te laten draaien als een hond die achter zijn
staart aanzit en probeert uit te zoeken wat er nog meer moet
gebeuren tot we uiteindelijk opgeven. Dit is wat deze extra
voorwaarden precies doen. De vijand is sluw.
Wijs zijn bedrog af! Ken het verbond (contract). Weet wat van jou is.
God liegt niet, en Hij overdrijft niet. God meent wat Hij zegt. We
voegen niet toe of nemen niet af! We moeten de waarheid uitleven
die Hij ons gaf in Zijn woord precies zoals Hij zei dat we het moeten
doen.
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STOP MET COMMENTAREN LEZEN
Wat is een Bijbels commentaar? In Studiebijbels is er meestal een
bijbelcommentaar onderaan elke pagina in de Bijbel. In het
commentaar, heeft een persoon zijn eigen interpretatie/uitleg
geschreven over wat een gedeelte van de Bijbel betekent. Ze kunnen
ook proberen inzicht te geven in de cultuur van die periode of te
bespreken hoe een principe in het leven moet worden toegepast. Het
woord commentaar betekent eenvoudigweg uitleg, opmerkingen,
verklaringen of meningen.
Wat het belangrijkste is om te weten is dat een bijbelcommentaar
niet Bijbel is. Het is iemands overtuiging over wat elk gedeelte
betekent. Velen lezen commentaren, omdat ze denken dat ze niet zelf
de Bijbel kunnen begrijpen. Soms is mensen verteld dat ze de Bijbel
niet kunnen begrijpen zonder "juiste opleiding", of misschien hebben
ze onderwijs gehoord over hoe een gedeelte verborgen betekenis
heeft en betekent het niet echt wat er staat.
De vijand zou blij zijn om mensen te overtuigen dat ze niet hun
Bijbel kunnen begrijpen, door een onzichtbare barrière te plaatsen
tussen hen en de waarheid. We weten dat Gods Woord het zwaard
van de Geest is. Door middel van misleiding ontwapent de vijand de
gelovigen door ze te weerhouden van het kennen en toepassen van
Gods Woord.
Als je iemand bent die de constante behoefte voelt om het Bijbel
commentaar te lezen,
koop dan een Bijbel die geen commentaar heeft.

Als we de mening van iemand anders lezen over de betekenis van
een gedeelte, kan het moeilijker zijn om openbaring van het Heilige
Geest te ontvangen. Ons denken wordt bevooroordeeld door wat er
in het commentaar staat. Als de commentaarschrijver moeite had met
het geloven van Gods belofte in een tekst, dan zouden ze kunnen
zeggen dat het figuurlijk bedoeld is, niet bedoeld voor vandaag, of
andere voorwaarden invoegen die God nooit heeft gezegd.
Is commentaar ooit goed? Ja. Soms bevat het commentaar
fascinerende wetenswaardigheden over de historie en cultuur toen het
Bijbelboek werd geschreven. Maar, hoewel sommige soorten
commentaar nuttig kan zijn en een verbazingwekkend inzicht kan
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bevatten over teksten, is het niet hetzelfde als het krijgen van
openbaring direct van de Heilige Geest. De ware, blijvende, levens
veranderende openbaring komt meestal niet van het luisteren naar
andere mensen; we moeten het voor onszelf krijgen.
Wanneer we beginnen met Bijbelstudie, is het het beste om
menselijke input weg te schuiven en te vertrouwen, wat door de
Heilige Geest zal worden geopenbaard door het Woord van God aan
jou. Commentaren zullen het moeilijker maken om onbevooroordeeld te zijn tijdens de studie. Waar het op aankomt, is dat
we ons moeten bekommeren om wat God zegt, niet mensen!

Een Andere Stiekeme vorm van Commentaar
Veel Bijbels tonen kopjes boven bepaalde delen van de teksten om
de lezer te helpen bij het vinden van onderwerpen. Wees voorzichtig,
want deze kopjes kunnen ook een vorm van commentaar zijn die
leidt tot bepaalde overtuigingen. Sommige vertalingen kunnen een
kopje als deze hebben: Jezus breekt de sabbat. Wij weten dat dit niet
waar is. Wat Jezus brak waren de tradities van de mens, niet de
wetten die God heeft vastgesteld.
We hebben mensen horen zeggen: "Door mijn studie van de
Bijbel heb ik net ontdekt dat een belangrijke leerstelling die ik mijn
hele leven al geloofde, verkeerd is!" Je bent niet de enige! Er is geen
enkele persoon die al een volledig begrip van de Bijbel heeft.
Niemand. Maar dat is geen goede reden om geloofsovertuigingen
vast te blijven houden die on-Bijbels zijn. We moeten ons inzetten
voor het zoeken, geloven en in praktijk brengen van Gods waarheid,
wat er ook gebeurt. Gebruik wat je weet, maar streef er altijd naar om
de Bijbel (en de Auteur) beter te leren kennen.
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et is nog maar een paar jaar geleden dat wij het belang gingen
begrijpen van het kennen van de basisprincipes van hoe de
Bijbel werd vertaald en wat mensen hebben toegevoegd aan de
originele tekst. Het helpt ons om inzicht te krijgen en bereidt ons
voor op een diepere studie in de oorspronkelijke geschriften.

LEES EEN GOEDE VERTALING
Tenzij we het Oude Testament kunnen lezen in het
Hebreeuws/Chaldeeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks,
lezen we de Bijbel niet hoe het in eerste instantie was geschreven. De
Bijbel is vertaald in een taal die wij begrijpen. Er zijn vele vertalingen
van de Bijbel, maar niet alle zijn even nauwkeurig. Hier is een
voorbeeld van verschillen in vertaling van Johannes 3:16.
Johannes 3:16 – (BGT – BijbelinGewoneTaal-vertaling) Want Gods
liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven
heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd
leven.
Johannes 3:16 – (HSV - Herziene Staten Vertaling) Want zo lief
heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
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Het verschil tussen de BGT- en HSV-vertaling is subtiel, maar
belangrijk. We weten dat als we het gratis geschenk van verlossing
niet van God accepteren, door Jezus Christus als onze Heer en
Verlosser te ontvangen, we de eeuwigheid in de hel zullen
doorbrengen. Het woord verloren gaan in de HSV is veel
verwoestender dan alleen maar te sterven in de BGT. Als we dieper
kijken in de betekenis van het Bijbelse Griekse woord, zien we dat
het woord verloren gaan een betekenis lijkt te geven dat dichter bij de
bedoeling van de auteur ligt. Er zal verderop meer behandeld worden
over hoe je Bijbels Grieks kunt bestuderen!
In dit hoofdstuk bespreken we waarom bepaalde vertalingen
minder betrouwbaar kunnen zijn, en zetten dan onze top
aanbevelingen voor Bijbelstudie op een rijtje.

Vertalen van Grieks of Hebreeuws naar Nederlands is
onnauwkeurig
Het maken van een nieuwe vertaling van de Bijbel is een zeer
moeilijke taak geweest. Elke taal heeft bepaalde eigenaardigheden of
constructies die specifiek zijn voor de mensen die het spreken.
Sommige woorden en zinnen die door de schrijvers van de Bijbel
gebruikt zijn, hebben geen letterlijk exacte woord-voor-woord
vertaling in een andere taal. De vertaler moest een manier vinden om
dezelfde ideeën te verwoorden met behulp van een totaal andere set
van woorden en taalregels.

Vertalers kunnen vooroordelen (of leringen) erin verwerken
Bijbelvertalingen worden gemaakt door vertalers die mensen zijn,
elk met hun eigen geestelijke overtuigingen en leerstellingen. Om te
vertalen, moet een persoon eerst onderscheiden wat het in het
origineel betekent, en dan die betekenis vertalen naar de nieuwe taal.
Het is naïef om te denken dat elk persoon met succes de Bijbel zou
kunnen vertalen zonder dat hij of zij zelfs een vleugje van zijn eigen
vooroordeel of overtuigingen erin verwerkt.
In sommige gevallen kan een Bijbelvertaling zijn geschreven met
behulp van moderne zinnen en woorden om het begrijpender te
maken voor de hedendaagse cultuur. Het resultaat kan in eerste
instantie gemakkelijker te begrijpen zijn, maar kan resulteren in een
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verwaterde Bijbel die een deel van de kracht van Gods beloftes
verliest.

Vertalingen kunnen fouten bevatten
In onze studie van andere vertalingen waren we in eerste instantie
enthousiast over een paar van hen totdat we merkten hoe sommige
van de beloftes in de Bijbel werden verdund tot slechts een voorstel.
Het effect en de zekerheid van de verklaringen werden verwijderd.
We zagen Bijbelteksten die verkeerd vertaald waren en woorden of
hele verzen die werden toegevoegd of veranderd. Meer en meer
Bijbelvertalingen komen vandaag de dag uit om zich aan te passen
aan de moderne trends en politieke correctheid. Het enige dat telt is
Gods waarheid, en we moeten een vertaling kiezen die zo trouw
mogelijk is aan het origineel.
Begrijp me niet verkeerd, we zijn erg dankbaar voor de toegewijde
mensen die jarenlang de Bijbel hebben vertaald. Hele teams van
wetenschappers hebben hun leven gewijd aan het analyseren van
manuscripten om ons de dichtstbijzijnde versie van de Bijbel in onze
taal te geven. Wat een offer van arbeid en liefde voor de mensheid!
Over het algemeen genomen hebben de vertalers van veel grote
versies van de Bijbel een opmerkelijk werk verricht.
We moeten ons gewoon realiseren dat er kleine onvolkomenheden
kunnen zijn zowel in de manier waarop woorden werden vertaald als
in de manier waarop wij de woorden lezen die zij hebben
geselecteerd. De variaties in de vertalingen zijn meestal zeer
minimaal. Wanneer we vertalingen waarderen voor wat ze zijn,
begrijpen we dat we nooit een hele leerstelling moeten maken van
een enkel woord of een enkele zin.
Later in dit boek zult je leren hoe je verzen in hun geschreven taal
kunt bekijken, wat ervoor zorgt dat we nog dichter bij de
oorspronkelijke bedoeling van de schrijver komen.
De waarheid is dat er geen perfecte vertaling is, maar er zijn er wel
een paar die over het geheel genomen nauwkeuriger en
betrouwbaarder zijn. Elke vertaling heeft zijn sterktes en zwaktes. Er
zijn enkele vertalingen die echt de oorspronkelijke bedoeling in één
gedeelte tonen, maar in andere gedeeltes ernaast zitten. In onze
zoektocht naar de meest nauwkeurige vertalingen, hebben we niet

81

Levens Veranderende Bijbel Studie

alleen onze eigen ervaring, maar ook die van sommigen met nog veel
meer jaren van studie, gebruikt. We twijfelen er niet aan dat er andere
goede vertalingen zijn, maar die hebben wij nog niet beoordeeld.
Er zijn twee basistypen Bijbelvertalingen: Formeel Equivalent
(FE) en Dynamisch Equivalent (DE). Het belangrijkste verschil is dat
FE versies gevormd worden door het oorspronkelijke Griekse of
Hebreeuwse woord of zin te vertalen in een gelijkwaardig woord of
zin. En DE versies omschrijven in eigen woorden of vervangen een
gelijkwaardige gedachte.
We vatten dit samen door te zeggen dat FE woord-voor-woordvertalingen zijn en DE zijn gedachte-voor-gedachte vertalingen. Er
zijn zelfs enkele vertalingen die de FE en DE methoden combineren
om een mix te krijgen. Vertalingen die we hebben aanbevolen voor
primaire Bijbelstudie vallen in de FE-categorie, en die voor
begeleidende studie behoort vooral tot de categorie DE. Het is goed
om ons bewust te zijn van wat voor soort we lezen, en om te weten
dat beide soorten krachtig zijn, wanneer ze worden gebruikt op hun
sterke punten.
Hieronder volgen enkele van de vertalingen (Engels) die wij
aanbevelen op basis van onze beoordeling. Bekijk voor aankoop een
aantal van de lokale Christelijke boekhandels of online lezen. Elke
lijst wordt gegeven in volgorde van onze waargenomen leesbaarheid,
van het gemakkelijkste tot het moeilijkste. Wanneer je klaar bent voor
een uitdaging, kijk naar de Dake Annotated Reference Bible. Hoewel
het misschien niet het makkelijkst te lezen is in het begin, bevat het
een overvloed aan kruisverwijzingen.
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Engelse Primaire Studievertalingen (woord-voor-woord)


Young’s Literal Translation of the Bible (YLT)



New King James Version (NKJV)



New American Standard (NAS of NASB)



King James Version (KJV)



The Dake Annotated Reference Bible (KJV)

Enkele Nederlandse Studievertalingen (toegevoegd door
vertaler)


Herziene Staten Vertaling (HSV)



Nederlandse Bijbel Genootschap Vertaling 1951
(NBG)



Staten Vertaling (SV)

Begeleidende Vertalingen (gedachte-voor-gedachte)
De volgende zijn goede metgezellen voor Bijbelstudie, maar we
bevelen ze niet aan als hoofd studiebijbels. Beide Bijbel soorten
verrijken de studie door de betekenis uit te breiden om te proberen
de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver over te brengen.
 The Amplified Bible (AMP)
Velen hebben de The Amplified Bible als zeer nuttig ervaren in
het uitbreiden of versterken van de betekenis van bepaalde woorden
met het doel om de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver over
te brengen.
 The New Testament: An Expanded Translation (WET)
door Kenneth Wuest
We noemen dit boek meestal de Wuestbijbel. De Wuestbijbel is
heel anders dan de meeste versies. In plaats van een woord-voorwoord vertaling, verwoordt Wuest het Nieuwe Testament in
betekenis-voor-betekenis of gedachte-voor-gedachte. Het zou meer
kunnen worden beschouwd als een vertolking dan een vertaling. De
Wuestbijbel is bedoeld om aan te geven hoe een eerste eeuws Grieks
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persoon elke tekst zou begrijpen, met behulp van veel woorden die
nodig zijn om de betekenis over te brengen. De Wuest New Testament
is een krachtig instrument dat wij aanbevelen als aanvulling op één
van de andere primaire studiebijbels.

Enkele Nederlandse Begeleidende Vertalingen
(toegevoegd door vertaler)


Het Boek (HTB)



Groot Nieuws Bijbel 1951 (GNB)

WAARDEER VERWIJZINGEN IN JE BIJBEL
Als je door je Bijbel leest, is het je opgevallen dat er kleine letters
en cijfers zijn? Heb je schuingedrukte woorden opgemerkt? Er is een
heel systeem van verwijzingen dat in sommige Bijbels staat, en elk
type helpt de lezer op een andere manier.

Voorbeeld
Johannes 20:2 - Daarom snelde zij terug en ging naar Simon
Petrus en naar de andere discipel b, die Jezus liefhad*, en zei
tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij
weten niet waar zij Hem neergelegd hebben.

In dit voorbeeld zien we dat ‘terug’ schuingedrukt is en zien we de
kleine ‘b’ na discipel en een * na liefhad. Dit zijn een paar voorbeelden van Bijbelse verwijzingen.
Neem de tijd om de aantekeningen in je Bijbel te lezen die
uitleggen wat verschillende verwijzingen betekenen zoals
kruisverwijzingen, speciale lettertypes, letters, cijfers, symbolen en
zelfs kleuren. (Een index van wat de verschillende soorten
verwijzingen betekenen kun je meestal vinden aan het begin van je
Bijbel.) Wanneer speciale verwijzingen in je studie langskomen, leer
waar elk voor staat. Het is de tijd waard. In dit hoofdstuk behandelen
we slechts enkele van de meest voorkomende soorten verwijzingen.
Sommige studiebijbels hebben een verwijzing die niet in dit boek
wordt uitgelegd.
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Schuingedrukt
In sommige vertalingen vindt je waarschijnlijk schuin gedrukte
woorden (een beetje schuine tekst die er zo uitziet: cursief). Deze
schuin gedrukte woorden zijn niet vertaald uit de Bijbelse Griekse of
Hebreeuwse manuscripten, maar werden toegevoegd door vertalers
om de lezer te helpen de Bijbel te begrijpen. Bij het vertalen van de
ene naar de andere taal vonden zij nodig om woorden toe te voegen
om de betekenis van de tekst over te brengen. Vergeet niet dat deze
woorden werden toegevoegd om ons te helpen de tekst te begrijpen
zoals de vertaler het begreep.
Afhankelijk van het vers, kunnen deze toegevoegde
schuingedrukte woorden meer exact begrip geven of kunnen ze
fouten binnenbrengen. Het is mogelijk dat een toegevoegd woord de
betekenis van een zin erg verandert, en het kan zijn dat die betekenis
niet in overeenstemming is met de betekenis van de originele
schrijver en God. Om deze reden is het een goed idee om een Bijbel
te hebben die gebruik maakt van schuingedrukte verwijzing om de
woorden te laten zien die zijn toegevoegd door de vertalers.
Opmerking: Het is een goede gewoonte om een gedeelte te lezen
met en dan zonder de schuingedrukte woorden. In sommige gevallen
verandert de betekenis behoorlijk wanneer ze worden verwijderd.
Hier is een voorbeeld. In 1 Korintiërs 12 is de tekst die spreekt
over de bediening en de uitingen van de Heilige Geest in het leven
van gelovigen.
1 Korintiërs 12:1 - Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders,
wil ik niet dat u onwetend bent.

In 1 Korintiërs 12:1 zien we dat het woord 'gaven' schuingedrukt is.
Dit betekent dat het woord gaven werd toegevoegd door de vertalers.
Lees het vers zonder het woord gaven. Als we een stap terug doen en
nadenken over wat dit stuk tekst betekent zonder het woord, gaven,
zegt Paulus dat hij niet wil dat de Korintiërs onwetend zijn over het
geestelijke. Dan gaat hij verder met praten over hoe de Geest werkt
in en door discipelen van Jezus Christus. In de Young's Literal
Translation staat, "En betreffende de geestelijke dingen..." Dingen zijn
heel anders dan gaven. Onder andere om deze reden raden wij aan om
meerdere vertalingen te gebruiken wanneer je de Bijbel bestudeerd.
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Als we op school leren om een werkstuk te schrijven, geven we
meestal in de eerste twee zinnen aan waar het hele werkstuk over
gaat. Mensen die kijken naar 1 Korintiërs 12 kunnen vers 1 lezen en
hun denkwijze/verwachting is: gaven. Dus ze gaan ervan uit dat het
hele gedeelte over geestelijke gaven spreekt. Hoeveel verandert dit
ons begrip van dit stuk?
Lees de verzen 1-11, en gebruik in vers 1, in plaats van ‘geestelijke
gaven’, de term ‘het geestelijke’. Ik moedig je aan om het hele gedeelte
opnieuw te lezen en dit gedeelte met nieuwe ogen te zien. Merk alle
schuingedrukte woorden op en bedenk hoe de betekenis zou
veranderen als die woorden daar niet waren.

Bijbeltekst aangeduid als NU-tekst
De Bijbel die we nu hebben was niet gebaseerd op één enkel
manuscript (boekrol). Er zijn letterlijk duizenden oude Bijbelse
manuscripten die gevonden zijn. Er zijn duizenden jaren veel
Bijbelboeken en boekfragmenten gevonden, omdat ze steeds
opnieuw werden gekopieerd door de tijd heen. Gezien de tijdsperiode
en het aantal mensen dat kopieën schreven, is het opmerkelijk hoe
exact de tekst is gekopieerd. In de gevallen waarin de manuscripten
verschillen, zijn de documenten met elkaar vergeleken, werd er
rekening gehouden met waar ze werden gevonden, toen ze werden
geschreven, en hoe nauwkeurig ze gedacht worden te zijn. Veel
geleerden en experts hebben vervolgens samengesteld wat we kennen
als de Bijbel vandaag de dag.
Er is nog steeds discussie onder de geleerden over welke verzen in
de Bijbel zouden moeten staan en welke niet. Sommige Bijbels
hebben speciale aantekeningen, zoals kleine letters, om aan te tonen
welke gedeeltes in discussie zijn (Opmerking vertaler: bijv. in onze NBGvertaling staan deze teksten tussen haakjes). Een voorbeeld daarvan kunnen
we vinden in Mattheüs 17:15-21. In dit gedeelte hebben de discipelen
net gefaald om een epileptische jongen te genezen. Sommige Bijbels
laten vers 21 volledig weg, of ze hebben een aantekening zoals
hieronder weergegeven: [a]. Sommige Bijbels hebben wel vers 21
zonder aantekening.
Mattheüs 17:20-21 - 20 Jezus zei tegen hen: Vanwege uw
ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een
mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier
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naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. 21.
Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.[a]

Aantekening: a. Mattheüs 17:21 NU-Tekst laat dit vers weg.
De aanduiding [a] aan het eind van vers 21 laat ons zien dat extra
informatie over dat vers zich bevindt onderaan de pagina. In dit geval
vertelt de aantekening ons dat de Nestle-Aland Grieks Nieuw
Testament en in de vierde editie van de United Societies (NU) vers
21 niet hebben staan. De NU-tekst is gebaseerd op de oudste
manuscripten van de Bijbel, maar niet de meest talrijke manuscripten.
In wezen betekent dit dat sommige geleerden vinden dat dit vers een
legitiem gedeelte van de originele Schrift is en andere niet. Duizenden
Bijbelse manuscripten zijn in de loop van de geschiedenis gevonden,
en geleerden en historische deskundigen moeten ontcijferen welke de
oudste en meest nauwkeurig zijn. Hoewel er duizenden documenten
zijn, is het verbazingwekkend hoe consequent de Bijbel in zijn geheel
is.
Voordat we de geldigheid van Mattheüs 17:21 bespreken, laten we
één van de basisprincipes noemen voor het bestuderen van de Bijbel:
De Bijbel legt zichzelf uit. Maar, zoals we al zeiden in de sectie over
vertalingen, kunnen kleine tegenstrijdigheden zijn opgedoken. Als we
een vers zien waar we niet helemaal zeker van zijn, controleren we
het met andere Bijbelteksten. De Bijbel moet het altijd eens zijn met
de Bijbel. We hebben ervoor gekozen om te geloven dat de Bijbel
Gods Woord is, dus hebben we geaccepteerd dat de Bijbel waar is.
Aangezien we het erover eens zijn dat het waar is, kunnen we de
betekenis van de teksten die onduidelijk zijn begrijpen door ze te
controleren aan de hand van de Bijbel, dat is duidelijk.
Door onze studie van Mattheüs 17:21 geloven wij dat dit vers later
is toegevoegd en dat dit om verschillende redenen niet goddelijk
geïnspireerd is.
Ten eerste, wanneer Jezus de discipelen vertelde waarom de
epileptische jongen in dit gedeelte niet genezen was, zei Hij dat het
"vanwege uw (discipelen) ongeloof" was. Als Mattheüs 17:21 geldig
is, dan heeft het geen zin dat Jezus ongeloof als de oorzaak noemde,
en hen ook vertelde dat niets onmogelijk zou zijn als ze in geloof
bevelen gaven, en dat Hij dan eindigt met hen te vertellen dat gebed
en vasten nodig is om het uit te werpen.
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Laten we deze tekst bekijken door het te toetsen met andere
Bijbelteksten. Als vasten en bidden echt nodig was om demonen uit
te drijven, dan zou Jezus de discipelen bevolen hebben om te bidden
en te vasten voordat Hij ze uitzond. We weten uit een tekst in
Markus dat Jezus werd ondervraagd over waarom Zijn discipelen niet
vastten (Markus 2:18-20), en Jezus antwoordde toen dat terwijl Hij bij
hen was, ze niet zouden vasten. Als het vasten nodig was geweest om
de demon uit de epileptische jongen te verdrijven, dan zou Jezus hen
bevolen hebben om te vasten.
Het is mogelijk dat Mattheüs 17:21 een vers is dat later door
iemand is toegevoegd die mensen probeerde te helpen om demonen
te verdrijven op basis van zijn persoonlijke overtuiging of ervaring.
Anderen geloven dat dit vers er wel hoort te staan, maar dat Jezus
niet verwees naar de soort demon die uitgedreven moest worden, maar
eerder verwees naar het soort ongeloof dat verdreven moest worden.
Met andere woorden, ze geloven dat Jezus in vers 21 de discipelen
vertelde hoe ze zich moesten ontdoen van hun ongeloof.
We moedigen je aan om deze tekst te bestuderen en andere
teksten die de NU-Tekst aantekening hebben, om te zien wat God jou
laat zien. Wij halen voorbeelden in dit boek aan uit onze eigen studies
om je ideeën te geven over hoe deze principes kunnen worden
toegepast, maar je mag nooit onderwijs over de Bijbel accepteren
zonder zelf te toetsen - zelfs de onze niet!

Kruisverwijzingen
Kruisverwijzingen zijn een krachtig hulpmiddel en een geweldige
tijdbesparing. Kruisverwijzingen zijn gewoon verwijzingen van het
ene gedeelte van de Bijbel naar een ander gedeelte, die informatie
bevat over hetzelfde onderwerp. Soms als ik op een onderwerp wil
ingaan, ga ik van kruisverwijzing naar kruisverwijzing totdat ik
tevreden ben dat ik dat onderwerp onder de knie heb. Ze zijn meestal
genoteerd in de Bijbel met kleine letters en de overeenkomende
informatie wordt vaak weergegeven in de marge (naar de rand van de
pagina) of onderaan.
Zoals we al eerder zeiden, legt de Bijbel zichzelf uit. Als een
gedeelte ooit onduidelijk is, kan het vinden van een kruisverwijzing
naar een andere tekst duidelijkheid geven. Zelfs als ik een vers
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begrijp, voel ik me verplicht om naar de kruisverwijzingen te kijken
alsof ik op zoek ben naar een verborgen schat. Het zou bijna
onmogelijk zijn voor Bijbels om alle verwijzingen in de marges op te
sommen, maar een grondige lijst is te vinden in een boek zoals The
Treasury of Scripture Knowledge door R.A. Torrey en John Canne. We
vermelden deze prachtige bron later in onze lijst van aanbevelingen.
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HET GEHEIM VAN HOOFDSTUK, VERS EN LEESTEKENS
De Bijbel die we vandaag de dag hebben heeft een aantal extra
formaliteiten die niet aanwezig waren in de originele manuscripten,
zoals hoofdstuk- en versnummers, en leestekens zoals komma's en
punten. Nogmaals, dit kan de betekenis van de tekst veranderen, dus
om het duidelijk te begrijpen moeten we deze dingen in ons
achterhoofd houden.
Begrijp me niet verkeerd, hoofdstuk- en versnummers zijn
geweldige hulpmiddelen om ons te helpen snel een tekst te vinden.
Maar ze kunnen ook ten onrechte de gedachte van de auteur
onderbreken en de betekenis van een gedeelte veranderen. Ideeën die
met elkaar verbonden hadden moeten zijn, zouden gescheiden
kunnen worden door een hoofdstuk of vers.
Het oorspronkelijke Grieks werd in één doorlopende zin
geschreven. Geen hoofdstukken, verzen of zelfs punten aan het einde
van de zinnen bestond in het originele Grieks. Alle leestekens die in
onze moderne vertalingen staan zijn toegevoegd, gebaseerd op de
uitleg van de vertaler.
Laten we eens kijken naar een voorbeeld dat mogelijke misvatting
laat zien door de hoofdstuk- en versnummers. Als we Mattheüs 10
lezen, is Jezus een lange lijst van instructies aan het geven aan de
discipelen, voordat Hij ze uitzendt. Hij zegt dat ze het Evangelie
moeten prediken, de zieken moeten genezen en demonen moeten
uitdrijven; Hij waarschuwt voor valse leraren, mogelijke beloningen
en veel meer. Na deze instructies in hoofdstuk 10 zie je een
hoofdstuk einde en gaat het naar Mattheüs 11:1. Hieronder volgt het
eerste vers van hoofdstuk 11.
Mattheüs 11:1 - En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had Zijn
twaalf discipelen opdrachten te geven, dat Hij vandaar vertrok
om onderwijs te geven en te prediken in hun steden.

Zie je dat "Jezus eindigde met Zijn twaalf discipelen opdrachten te
geven" in 11:1? Alle bevelen waarnaar in 11:1 wordt verwezen, zijn in
Mattheüs 10 gegeven. Mattheüs 11:1 kan de indruk wekken dat de
bevelen van Jezus een aparte onbekende gebeurtenis is vanwege de
scheiding in de hoofdstukken. Je vraagt je misschien af waarom dit
belangrijk is. Mattheüs 28 is waarom.
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Mattheüs 28:19-20 - 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te
nemen. 20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van
de wereld. Amen.

Die bevelen zijn belangrijk, want later in Mattheüs 28:19-20 droeg
Jezus hen op om discipelen te maken en Zijn bevelen te onderwijzen
aan die nieuwe discipelen. Dit wordt vervolgd door de nieuwe
discipelen die meer discipelen maken en hen opnieuw de bevelen van
Jezus leren. Herhaal dit tot het Evangelie aan elk schepsel wordt
gepredikt!
Welke bevelen moeten de nieuwe discipelen worden onderwezen?
Alle bevelen van Jezus, inclusief die in Mattheüs 10. Dit geldt voor
ons als de discipelen van Jezus vandaag de dag!
Leestekens (punten en komma’s) is een ander ding dat de mens
heeft toegevoegd aan de Bijbel, en het kan ook een verkeerde uitleg
veroorzaken. Laten we eens kijken naar een humoristisch voorbeeld
van hoe komma-plaatsing de betekenis kan veranderen.
Originele woorden zonder leestekens:
Vrouw zonder haar man is niets
Hoe een man de zin zou kunnen zien:
Vrouw, zonder haar man, is niets.
Hoe een vrouw de zin zou kunnen zien:
Vrouw: zonder haar, man is niets.
Een paar komma’s en dubbele punt kunnen de betekenis totaal
veranderen, nietwaar? Leestekens kunnen een GROOT verschil
maken in onze interpretatie. Laten we nu eens kijken naar een Bijbels
voorbeeld. Lukas 23:42-43 is een deel van het gesprek tussen Jezus en
de dief terwijl ze worden gekruisigd.
Lukas 23:42-43 - 42 En hij [de dief] zei tegen Jezus: Heere, denk
aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43. En Jezus zei
tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het
paradijs zijn.
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Lukas 23:43 is voor sommigen een bron van verwarring geweest,
omdat in de Bijbel duidelijk staat dat Jezus stierf en in het graf was
die dag, niet in het paradijs. Sommigen zeggen dat het figuurlijk was,
en sommigen zeggen dat het paradijs waar Jezus naar verwees een
andere hemel was. De waarheid is dat we geen conclusies mogen
trekken als er een gebrek aan informatie is. Het Grieks gebruikt geen
leestekens of vers nummer, dus in het Nederlands, zou de verklaring
van Jezus er ook zo uit kunnen zien:
Lukas 23:43b - Voorwaar zeg Ik u heden u zult met Mij in het
paradijs zijn.

Wat zou er gebeuren als de komma achter het woord heden werd
geplaatst?
Lukas 23:43b - Voorwaar zeg Ik u heden, u zult met Mij in het
paradijs zijn.

Zie je hoe de betekenis is veranderd? De tweede versie zegt, dat Jezus
zegt dat de dief vanaf vandaag verzekerd kan zijn dat hij bij Jezus in
het paradijs zal zijn. Welke betekenis is correct? Dat weten we
eigenlijk niet uit dit ene vers.
Als we de Griekse woorden opzoeken en hun letterlijke betekenis
uitschrijven, zou de uitspraak van Jezus er zo uit kunnen zien (merk
op dat het zo in het Grieks kan zijn geweest, dit is niet een erkende
vertaling):
Lukas 23:43b - Amen Ik zeg u heden met Mij zult u zijn in het
paradijs.

Helaas maakt het vervangen van het letterlijk Grieks het nog
steeds niet duidelijk in deze zaak. Op dit punt zoeken we verder naar
andere aanwijzingen.
Terwijl we door de Evangeliën lezen, zoeken we naar patronen
hoe de uitspraken van Jezus waren. Net als jij en ik, had Jezus een
aantal favoriete manieren om Zijn zinnen te zeggen als Hij een punt
wilde maken. Als Jezus een punt wilde benadrukken, begon Hij Zijn
uitspraken vaak met: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u." Hij gebruikt deze
zin meerdere malen in de Evangeliën.
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We kunnen dan een * trefwoord zoekopdracht doen om alle keren
te zoeken dat Jezus een uitspraak begon met deze zin, en er waren er
veel! Bijna in elk geval, was er een pauze in de gedachte na dit stukje,
"Voorwaar Ik zeg u" Dit beetje detectivewerk vertelt ons dat wanneer
we een vers als Lukas 23:43 bestuderen, we het gebruikelijke patroon
van de toespraak van Jezus kunnen gebruiken om een meer
uitgedachte uitleg te geven, dat de komma voor het woord heden zou
moeten zijn om de juiste betekenis over te brengen.
* Later in dit boek geven we gedetailleerde instructies voor het
doen van een trefwoord zoekopdracht.
Uiteindelijk, voor verzen als Lukas 23:43, zoeken we naar de
hoofdgedachte en gaan weer verder. Jezus vertelde de dief dat hij in
het paradijs zou zijn. Het zou geweldig zijn om precies te weten wat
er achter de schermen gebeurde nadat Jezus en de dief stierven, maar
we moeten uit deze tekst geen leerstelling maken of uit andere
alleenstaande teksten in de Bijbel.
Dit is wat we ons moeten realiseren: het oorspronkelijke Grieks
had geen punten en komma’s, en de plaatsing kan ons begrip
veranderen van een Bijbeltekst. Als een tekst onduidelijk is, bestudeer
dan het gedeelte zonder punten en komma’s of vers/hoofdstuk
nummers. Hoe dan ook, moeten we uit deze tekst geen leerstelling
maken of uit andere alleenstaande teksten in de Bijbel.
Studie opmerking: Hier is een interessante oefening. Als je een
kort boek zoals Kolossenzen bestudeert, kopieer en plak dan alle
verzen van een online Bijbel in een tekstverwerkingsprogramma zoals
Microsoft Word. Verwijder alle hoofdstuk- en vers nummers, samen
met alle scheidingstekens zoals enters en alle leestekens zoals
komma's en punten. Lees de hoofdstukken opnieuw. We streven
ernaar om met een frisse blik de tekst te lezen zoals we het nog nooit
eerder hebben gezien!
Optioneel: Voor een andere invalshoek, verwijder ook alle
hoofdletters uit de tekst (dit is gemakkelijk te doen in een
tekstverwerkingsprogramma zoals Microsoft Word), en voeg dan
punten en komma’s toe, waar jij denkt dat ze moeten staan.
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Hoofdstuk 6:
Krachtige Hulpmiddelen
voor Bijbelstudie

D

Chapter 6: Power T ools for B ible Stud y

it is één van onze favoriete hoofdstukken in dit boek omdat we
genieten om technologie te gebruiken terwijl we studeren! Deze
middelen zijn niet per se nodig maar ze helpen ons veel meer te
bereiken in een kortere tijd. Als je geen computer liefhebber bent, laat
je niet intimideren door de technieken in dit hoofdstuk. Duik er
gewoon in en begin met zwemmen.

ENKELE FAVORIETE BIJBELSTUDIE BRONNEN
We hebben al het punt gemaakt dat de hoofdboodschap van de
Bijbel eenvoudig is. God wil dat iedereen het kan begrijpen. Om de
basis te kennen, hebben we niets extra’s nodig! Maar dat gezegd
hebbend, gaan we nu enkele van de krachtige hulpmiddelen
bespreken, die wij graag gebruiken tijdens de Bijbelstudie. Waarom
gebruiken we ze? Heel eenvoudig, ze maken de Bijbelstudie
interessanter en leuker.
Met deze Bijbelstudie metgezellen, zal je goed gewapend zijn voor
serieus onderzoek! Ik heb deze hulpmiddelen gebruikt om een aantal
van de vragen die in mijn hoofd opduiken tijdens de studie te
beantwoorden, en ik heb ze ook gebruikt om de geldigheid van de
leringen die ik heb gehoord te controleren. Nog beter, veel van deze
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middelen zijn GRATIS online! Met de technologie van vandaag zijn
er veel geweldige hulpmiddelen beschikbaar die het bestuderen van
de Bijbel leuker kunnen maken en effectiever.
In het volgende zullen we tonen hoe je de technologie kunt
gebruiken in je studietijd. Er zijn bijbelapps voor smartphones en
tablets maar ook online zoekmachines. Ik zal nooit mijn eerste keer
vergeten dat ik verzen tot leven zag komen, toen ik de schat aan
online links en verwijzingen naar bijna elke bekende Bijbelse bron die
we kennen zag.
Als je voornamelijk Bijbelstudie hebt gedaan met behulp van boeken,
zal je verbaasd zijn over wat er elektronisch beschikbaar is. Of je
jezelf ziet als computer liefhebber of niet, er zijn gemakkelijk te
gebruiken sites die Bijbelstudie rijker en spannender zullen maken.
De volgende middelen zijn slechts een paar van de vele die
beschikbaar zijn, maar deze zijn enkele van onze huidige favorieten.
Onder elk hulpmiddel hebben we twee van onze favoriete functies
vermeld of hebben de beschrijving vermeld die de bron bij de site
aangeeft. Let op: deze middelen hebben VEEL waardevolle functies
die niet in de lijst staan. Er zijn er die zelfs een mobiele app versie
voor een smartphone of tablet bieden (sommige gebruiken wij voor
het luisteren naar de Bijbel via Bluetooth!). Sommige sites zijn
eenvoudig te gebruiken en sommige vereisen inspanning om te leren,
maar we moedigen je aan om erin te duiken en ze allemaal te
proberen.
Als je volledig nieuw bent met Bijbelstudie, hebben we aan het einde
van dit hoofdstuk enkele betekenissen en beschrijvingen opgenomen
om je te helpen. Voor nog meer betekenissen en voorbeelden (bijv.
wat is een lexicon?) kun je een zoekmachine zoals Google.com
gebruiken.
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GRATIS Hulpmiddelen
de Bijbel.nl — www.debijbel.nl
(Nederlandstalig)






(toegevoegd door vertaler)

Makkelijke online Bijbelsite in het Nederlands. Kan uit 3
vertalingen kiezen: NBV, BijbelinGewoneTaal, HSV. Als je
een gratis account aanmaakt kun je uit nog 3 extra vertalingen
kiezen (GrootNieuws, NBG, StatenVertaling).
Vertalingen kunnen naast elkaar bekeken worden (als je een
account hebt).
Er kan op trefwoord gezocht worden (concordantie).

Herziene Statenvertaling.nl — www.herzienestatenvertaling.nl
(Nederlandstalig)
(toegevoegd door vertaler)



HSV en Statenvertaling kunnen naast elkaar bekeken worden.
Er kan op trefwoord gezocht worden (concordantie).

BibleGateway — www.biblegateway.com
(Engelstalig)




Gemakkelijk te gebruiken online Bijbel. Veel vertalingen om
uit te kiezen, inclusief andere talen. (BasisBijbel en Het Boek)
Bekijk Bijbelvertalingen naast elkaar. (tot 5!) Klik op de Add
Parallel knop
Probeer te kijken naar een vers met deze
vertalingen: NKJV, YLT, NASB en AMP.

Bible Study Tools.com — www.biblestudytools.com
(Engelstalig)
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Links naar Populaire Hulpbronnen (bovenaan), concordanties,
Bijbelse woordenboeken, Bijbelse encyclopedieën en
historische documenten om de betekenis van woorden te
begrijpen. Veel vertalingen om uit te kiezen, inclusief andere
talen. (ook StatenVertaling)
Handige referentie in de KJV toont het Strong’s Concordance
indexnummer van elk woord waar de muiscursor overheen
beweegt. Dit maakt het gemakkelijk om de originele Bijbelse
stam van elk woord te zien.
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Blue Letter Bible — www.blueletterbible.org
(Engelstalig)




Gemakkelijk te gebruiken. Veel informatie over een tekst op
één website. Voer bovenin een versreferentie in en klik dan op
de Tools-knop. Het vers is woord voor woord opgesplitst in
de oorspronkelijke taal, samen met een link naar het Strong
nummer en het stamwoord samen met een uitspraak.
Snelle toegang tot Vine's Expository Dictionary, bekijk alle keren
dat het vers wordt gebruikt in de KJV, Strong's Definities,
Thayer's Griekse Lexicon, en de lijst van elk vers dat dat Griekse
woord bevat.

Scripture 4 All — www.scripture4all.org
(Engelstalig en Nederlandstalig)




Hebreeuws-Engels, Grieks-Engels Interlinear pdf Bijbel (ook
in het Nederlands!)
Gratis Interlinear Scripture Analyzer Downloaden (link
beschikbaar onderaan). Dit is een geweldig hulpmiddel om
niet alleen de originele stamwoorden te zien, maar voegt ook
parallelle vertalingen toe.

Study Bible — www.studybible.info
(Engelstalig)




Iets uitdagender in het gebruik maar zeer krachtig. Begin met
het invoeren van een versreferentie in de bovenste zoekbalk
en het selecteren van Interlineair Grieks of Hebreeuws (NT
of OT). Dit resulteert in een uitsplitsing van het vers met een
prachtig assortiment aan kruisverwijzingen en parallelle
studiemogelijkheden.
Klik vanuit de vers weergave op een Strong’s nummer (zoals
G1411: dunamis) om de Griekse lexicon te zien. De
resulterende pagina linkt naar een geweldige hoeveelheid
informatie, te veel om hier op te noemen. Deze site heeft
veruit de meest directe bronlinken die we op welke site
hebben gezien en het is allemaal GRATIS!
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Studylight — www.studylight.org
(Engelstalig)




"Original Language Tools" Archief over het Grieks,
Hebreeuws en Aramese gedachte over woorden om de cultuur
en het gebruik van dat woord te begrijpen.
"Historische schriften" Voor Jezus en na Jezus. Vroege
Kerkvaders en Denominatie Geschiedenis.

Treasury of Scripture Knowledge — www.tsk-online.com
Ook verkrijgbaar als harde kaft boek van R.A. Torrey
(Engelstalig)




Enorme verzameling van meer dan 500.000 tekstverwijzingen
en parallelle teksten.
"Onthult hoe de Schrift zichzelf interpreteert in elk belangrijk
vers, onderwerp en woord."

Webster's 1828 American Dictionary of the English Language
online editie — webstersdictionary1828.com
(Engelstalig)




Met bijna 200 jaar oud, helpt dit woordenboek ons om de
definities van de Engelse woorden te begrijpen die worden
gebruikt door de vertalers van de King James versie (KJV) van
de Bijbel.
Deze bron kan gratis worden gedownload naar je mobiele
telefoon, ook beschikbaar in boek formaat.

Aanbevolen middelen voor Aankoop
Dake’s Annotated Reference Bible (KJV)
door Finis Jennings Dake
(Engelstalig)
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Uitdagender om te gebruiken, maar de moeite waard.
Systematisch en logische, uitgebreide lay-out die de auteur
meer dan 100.000 uren nam om samen te stellen. Merk op dat
de letters erg klein zijn in de standaard editie. Overweeg om
met de grote letters te kopen.
"Het doel van dit werk is om in EEN volume aan een
Bijbelstudent de hulp te bieden die nodig is uit vele boeken –
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Bijbel Commentaren, Atlas, Woordenboek, volledige
Concordantie,
Dispenserende
Waarheid,
Onderwerp
Tekstboek, Bijbel Syntheses, Doctrines, Profetische studies, en
andere."
God’s Plan for Man door Finis Jennings Dake
(Engelstalig)




Geschreven als een intensieve 1-jarige, 52-weekse
Bijbelschoolcursus, maar uitstekend als actuele referentiegids.
"Een bibliotheek van Bijbelkennis in compacte vorm, het
bevat meer dan 10.000 onderwerpen, preekteksten, en vragen
volledig beantwoord - allemaal ondersteund en bewezen door
meer dan 33.000 verwijzingen naar Bijbelteksten. Niets wordt
aan de menselijke redenering overgelaten of bewezen door
menselijk gezag. De Bijbel wordt erkend als zijn eigen tolk, en
er is een voortdurende nadruk op het "recht snijden van het
woord van de waarheid."

The Life of Christ in Stereo: The Four Gospels Speak in
Harmony door Johnston M. Cheney
(Engelstalig)




Alle vier de Evangeliën, in historische volgorde, maken het
eenvoudig om de parallelle verhalen van Jezus te zien.
"Het doel van deze Harmonie – THE LIFE OF CHRIST IN
STEREO is een zorgvuldige combinatie van de vier
Evangeliën die probeert de vier dimensionale portretten van
Christus en Zijn bediening naast elkaar te brengen. Het
presenteert een samengesteld portret van degene die de
Centrale Persoonlijkheid is van de geschiedenis, het traceren
van de gebeurtenissen van Zijn bediening in chronologische
volgorde, zonder het kleinste detail weg te laten."
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The New Testament: An Expanded Translation
door Kenneth Wuest
(Engelstalig)
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Een van onze favoriete manieren om snel inzicht te krijgen in
het Nieuw Testamentisch Grieks. Geen Griekse kennis of
computer vaardigheden zijn vereist!
Deze Bijbel is geschreven als een betekenis-voor-betekenis
interpretatie in plaats van letterlijk woorden en zinnen te
vertalen. Het resultaat is een Bijbel die zoveel woorden als
nodig gebruikt om elke gedachte over te brengen van het
Grieks naar het Engels. Met andere woorden, er staat
geschreven hoe Wuest vaststelde hoe een Grieks persoon die
het Nieuwe Testament in de Griekse taal in de tijd van Jezus
zou begrijpen zoals in de jaren '50 en '60 in het Engels werd
geschreven. Interessant is dat de gebruikelijke versafscheidingen zijn veranderd naar vers-reeksen, en
hoofdstuknummers worden gegeven als Romeinse cijfers.
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TREFWOORD ZOEKOPDRACHT
Zoekopdrachten op trefwoorden zijn een snelle manier om over
een Bijbels onderwerp te leren. Wij gebruiken deze methode VEEL.
BibleGateway en andere online hulpmiddelen maken het zoeken in de
Bijbel naar trefwoorden heel gemakkelijk. Begin met een goede
vertaling voor de zoektocht. Veel online studie middelen staan
standaard op NIV, dus zorg ervoor dat je de selectie verandert naar
een van de aanbevolen vertalingen.
Bij het zoeken op trefwoorden wordt een woord in het zoekvak
getypt. Het programma zoekt dan naar elke plaats van dat woord in
het hele gespecificeerde gebied van de Bijbel en geeft een lijst van alle
overeenkomende Bijbelverzen. Het intypen van een zoekwoord is
heel eenvoudig, en het is erg effectief in het helpen om een prachtige
openbaring te krijgen van Gods Woord.
Vijftig jaar geleden, zou de studie een Concordantie hebben vereist
om de vers-referenties te vinden, gevolgd door het met de hand
opzoeken van de verzen. Nu, met online zoekfuncties, is dit veel
gemakkelijker en sneller. We kunnen honderden verzen in enkele
seconden vinden en ze allemaal snel kopiëren naar een bestand om
met het sorteren ervan te beginnen.

Voorbeeld
Laten we aannemen dat we willen bestuderen wat de Bijbel zegt
over genade en werken.
We hebben in dit geval twee sleutelwoorden: genade en werken. In
dit voorbeeld, laten we zien hoe we een trefwoord zoekopdracht
doen naar verzen over works (werken), omdat deze zoektocht ons in
staat stelt om je nog een paar trucjes te laten zien.
We zullen de zoektocht beperken tot het Nieuwe Testament.
1. Kies één van de aanbevolen vertalingen.
2. Met behulp van BibleGateway (of een ander zoekprogramma),
vind het Search vak.
3. Voer in het Search vak een verkorte versie van het woord in,
in dit geval: work. Merk op dat als we ‘work’ invoeren, we 720
verzen krijgen, maar ‘works’ verschijnt alleen in 238 verzen.
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De zoektocht naar ‘work’ zal de volgende verzen opleveren
die variaties omvatten zoals ‘worked, works, worker’, en zo
verder. We weten dat slechts een paar van de verzen die het
woord ‘work’ bevatten is wat we zoeken, maar we willen onze
zoekresultaten ruim houden om variaties van het woord op te
nemen, zodat we niet missen wat we zoeken.
4. Bedenk een lijst met extra woorden om te zoeken. Meer
woorden kunnen in gedachten komen na het lezen van een
aantal van de verzen uit de zoekresultaten van het woord
‘work’.
a. Woorden die betrekking hebben op het concept van
werken zoals do (doen), fruit (vrucht), enz.
b. Synoniemen van ‘work’ (betekenen hetzelfde) zoals labour
(arbeid), deeds (daden), toil (zwoegen) en persevere
(doorzetten).
c. Antoniemen van ‘work’ (tegenovergesteld aan) zoals lazy
(luiheid), idle (nutteloos).
5. Beoordeel welke verzen van toepassing lijken te zijn en
kopieer en plak ze dan in een tekstverwerkend document of
spreadsheet (zoals Microsoft Word of Excel).
6. Sorteer de verzen in je nieuwe document in categorieën.
Bepaal hoe je de verzen gaat indelen volgens wat je logisch
lijkt. Hier zijn wat ideeën:
a. Groeperen naar rubrieken zoals Dode werken, Werken van
Gehoorzaamheid, Beloningen, Geestelijk Vrucht, en Diversen.
b. (optioneel) Als het vers je huidige geloof ondersteunt,
maak het dan blauw. Als het vers tegen je huidige geloof
in gaat, maak het dan rood.
Hier is nog een voorbeeld uit ons verleden dat een trefwoord
zoekopdracht bevat met een twist. Op een gegeven moment deden
we wat onderzoek en ik herinnerde me dat het woord, infirmity
(zwakheid) in een vers stond, maar we konden niet herinneren waar
(het was in Romeinen 6:19). Met behulp van BibleGateway voerden we
een trefwoord zoekopdracht uit op het woord, infirmity in de NASB
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vertaling, maar de zoekresultaten gaven geen Romeinen 6:19 weer!
Hier is waarom.
Romeinen 6:19a (KJV) - I speak after the manner of men because of
the infirmity of your flesh:
Romeinen 6:19a (NASB) - I am speaking in human terms because
of the weakness of your flesh.

Merk op dat de King James Version (KJV) hierboven het woord
infirmity gebruikt en de New American Standard (NASB) gebruikt de
term weakness in plaats daarvan. Om deze tekst te vinden met behulp
van het trefwoord, infirmity, moeten we zoeken in de juiste
Bijbelvertaling. Het probleem is dat ik meestal niet weet in welke
vertaling ik moet zoeken omdat ik mijn hele leven verzen van
verschillende vertalingen heb geleerd.
Dit is wat we hebben gedaan. De truc is om een zoekmachine te
gebruiken die niet vertrouwt op de Bijbelvertaling. Ik gebruikte een
internet zoekmachine zoals Google.com om te zoeken naar Bijbelverzen
die het woord 'infirmity' bevatten. Google zal veel niet-verwante
websites tonen, maar het zal ook veel Bijbel vertalingen zoeken op
hetzelfde moment, en dat is wat we wilden. BibleGateway en andere
online Bijbelse websites hebben krachtige functies voor het uitvoeren
van dit soort geavanceerde zoekopdrachten, maar een site als Google is
meestal het snelst en het gemakkelijkst. Zodra Google de Bijbeltekst
toont waar we naar op zoek zijn, kunnen we het vinden in onze
Bijbel in de juiste vertaling om het te gaan lezen in het verband en
een meer gedetailleerde studie te doen.
[Kevin] Soms bestaat het vers dat ik zoek niet eens! Op een
keer deed ik een onderzoek naar waarom God de mensheid
had gemaakt. Ik probeerde een trefwoord zoekopdracht te
doen om het vers te vinden, dat zegt dat de mensheid is
gemaakt om te aanbidden. Ik nam aan dat het in de Bijbel stond,
omdat ik die zin jarenlang had gehoord - zelfs in christelijke
liederen. Maar dat staat het niet! Ik raad aan om een studie te
doen naar waarom we zijn gecreëerd. Ik was echt verbaasd
over wat ik vond.
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WOORD DEFINITIES TELLEN MEE
Taal is een complex iets. Hetzelfde woord kan iets anders
betekenen voor jou dan voor mij, en dat woord kan ook iets anders
betekenen voor een persoon die in de jaren 1600 leefde vergeleken
met iemand die vandaag de dag leeft. Hetzelfde Engelse woord kan
een andere betekenis hebben in culturen, zoals de Verenigde Staten,
Groot-Brittannië, Kenia en vele Engelse sprekers over de hele
wereld.
De begrepen betekenis van woorden kan van invloed zijn op de
manier waarop we interpreteren wat de Bijbel betekent. Bijvoorbeeld,
de originele King James versie van de Bijbel werd geschreven in het
begin van de jaren 1600. Maar, de King James die we vandaag lezen is
niet de 1611-versie. Die versie van de Bijbel was het laatste herzien in
1769. De betekenis van sommige woorden is veranderd in de loop
van 400 jaar.
Woorddefinities zijn erg belangrijk! Soms hebben mensen een
bepaald woord in de Bijbel anders geïnterpreteerd dan de originele
bedoeling en bouwde er vervolgens een heel geloofssysteem op. Het
is gemakkelijk om te stellen dat we weten wat een woord betekent.
Soms hebben we niet eens door dat de definitie in ons hoofd niet
hetzelfde is als de betekenis van het originele woord. Bijvoorbeeld,
het woord, vlees in de Bijbel betekent soms de huid, maar het kan ook
een wereldse of zondige natuur betekenen.
De eerste stap is het besef dat we de definities moeten
controleren, vooral in verzen die tegen de natuurlijke stroom van
andere gedeeltes ingaan die we hebben gelezen. Met andere woorden,
als een vers niet lijkt samen te gaan met andere verzen die je hebt
gelezen, zoek dan gewoon de betekenissen van de trefwoorden op in
een erkend (bij voorkeur ouder) woordenboek.
Toen verschillende van de oudere vertalingen (bijv. KJV en Staten
Vertaling) werden gemaakt, gebruikten de vertalers terminologie die
op dat moment relevant was.
Webster's 1828 American Dictionary* van de Engelse taal is een
goede bron voor degenen die de King James versie (KJV) van de
Bijbel lezen. Dit woordenboek werd niet precies geschreven toen de
KJV gepubliceerd werd, maar het brengt ons veel dichterbij dan een
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modern woordenboek en ons hedendaags woordgebruik. Voor ons
voorbeeld gaan we verder met Romeinen 6:19.
Romeinen 6:19 (KJV) — I speak after the manner of men because
of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your
members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity;
even so now yield your members servants to righteousness unto
holiness.
Romeinen 6:19 (HSV) - Ik spreek op menselijke wijze vanwege de
zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar
gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene
wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden
beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging

In Romeinen 6:19 (Engelse vertaling) zien we het woord 'infirmity'
in de zin 'infirmity of the flesh’. Als ik het woord 'infirmity' lees, zou ik
denken dat het ziekte betekent. Ik zou dan begrijpen dat dit vers
spreekt over ziekte in het lichaam als gevolg van de zonde. Maar toen
ik het woord, 'infirmity' opzocht in het woordenboek is de definitie
niet helemaal wat ik dacht.
Algemeen gebruik van het woord 'infirmity': Ziekte of
aandoening (geldt voor Engelstaligen)
Definitie van 'infirmity' zoals gegeven in het Webster’s
Dictionary van 1828
(Volgens de vermelding in webstersdictionary1828.com)









Ongezonde of bedorven toestand van het lichaam; zwakte;
zwakheid. Ouderdom is onderhevig aan gebreken
Zwakte van de geest; falen; fout; overgevoeligheid. Een vriend
zou de zwakheden van een vriend moeten dragen.
Zwak in vastberadenheid.
Een bepaalde ziekte; kwaal; eerder gebruikt bij chronische, dan
bij gewelddadige ziekten.
Defect; onvolmaaktheid; zwakte; als in de zwakheden van een
grondwet van de regering.

Uit deze definitie blijkt dat 'infirmity' een ziekte kan betekenen,
maar dat het ook zwakte betekent. Let op: ook al kan het
woordenboek vijf verschillende betekenissen hebben voor 'infirmity',
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niet al deze definities zijn van toepassing op de manier waarop het
woord wordt gebruikt in een Bijbeltekst.
Laten we eens kijken naar de New American Standard versie
(NASB) van Romeinen 6:19.
Romans 6:19 (NASB) — I am speaking in human terms because of
the weakness of your flesh. For just as you presented your
members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in
further lawlessness, so now present your members as slaves to
righteousness, resulting in sanctification.
Romeinen 6:19 (HSV) - Ik spreek op menselijke wijze vanwege de
zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar
gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene
wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden
beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging

Merk op dat de NASB de term "weakness" gebruikt in plaats van
"infirmity". Dit woord verandert de betekenis van het vers aanzienlijk!
‘Weakness of your flesh’ (zwakheid van uw vlees) verwijst naar de
neiging van mensen om te bezwijken voor hun aardse/wereldse
verlangens. In deze Bijbeltekst moedigt de schrijver de mensen aan
om net zo toegewijd te zijn aan de gerechtigheid, zoals ze vroeger
slaven waren van onrechtvaardigheid.
Hoe weten we of het woord 'infirmity' in Romeinen 6:19 (KJV)
verwijst naar ziekte of zwakte? Het helpt om te kijken naar definities
van erkende woordenboeken die dicht bij dezelfde periode werden
gepubliceerd. Een ander goede oefening is om de tekst te lezen in
verschillende aanbevolen vertalingen van de Bijbel zoals we
hierboven deden. Dit is eenvoudig te doen met behulp van de
parallelle vertalingenfunctie op BibleGateway en andere online
bijbelsites. In BibleGateway, kunnen we tot vijf geselecteerde
vertalingen naast elkaar lezen.
Hier is nog een interessant voorbeeld. De 1599 Geneva Bible
(GNV) gepubliceerd in 1560 was een van de belangrijkste en meest
gerespecteerde Engelse vertalingen van zijn tijd. In feite was het één
van de versies van de pelgrims die naar Amerika gingen op de
‘Mayflower’ en werd beschouwd als de eerste Engels studiebijbel ooit
geschreven.
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De King James versie (KJV) volgde ongeveer 51 jaar later in 1611,
hoewel de King James die we vandaag lezen uit de revisie van 1769
stamt. Ik moedig je aan om te kijken naar de 1611 versie van de King
James online (beschikbaar op BibleGateway). Het is heel interessant!
De New King James (NKJV) werd in 1975 uitgegeven als een
eigentijdse versie van de King James, die de bewoording heeft
veranderd om deze nauwer te laten aansluiten bij de moderne taal.
De Nieuwe Amerikaanse Standaard Bijbel (NASB) was de meest
actuele van onze selectie, gepubliceerd in 1995.
Genesis 3:7 hieronder, staan de versies vermeld met de oudste
vertaling als eerst genoemd. Merk op hoe het onderstreepte woord
verandert om de tijd te tonen waarin het werd geschreven. Deze
vooruitgang illustreert hoe het woord is vertaald uit hetzelfde
Hebreeuwse woord (chagor), maar dat de vertaling werd gewijzigd om
beter aan te sluiten bij de huidige inzichten en het gebruik van het
woord.
1599 Geneva Bible (GNV)
Then the eyes of them both were opened, and they knew that they
were naked, and they sewed fig tree leaves together, and made
themselves breeches. (kniebroek)
King James Version (KJV)
And the eyes of them both were opened, and they knew that they
were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves
aprons. (schort)
New King James Version (NKJV)
Then the eyes of both of them were opened, and they knew that
they were naked; and they sewed fig leaves together and made
themselves coverings. (bedekking)
New American Standard (NASB)
Then the eyes of both of them were opened, and they knew that
they were naked; and they sewed fig leaves together and made
themselves loin coverings. (lendedoek)
BELANGRIJKE OPMERKING: In gerenommeerde vertalingen
is de Bijbel zeer duidelijk in zijn hoofd doctrinaire punten. Van Jezus
die naar de aarde komt, stervend voor onze zonden en het opstaan
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uit de dood, de bevelen van Jezus, het Evangelie en de grote
opdracht zijn duidelijk. De definities van woorden opzoeken zal niet
snel veranderen hoe we de belangrijkste punten van de Bijbel
begrijpen, maar het kan ons helpen om ons begrip te verhelderen en
te verstevigen in gebieden waar we nog aannames hebben.
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SIMPELE MANIER OM TE STUDEREN
MET BIJBELS GRIEKS EN HEBREEUWS
Toen ik naar onderwijs luisterde, was ik altijd vol ontzag als ik een
prediker hoorde praten over de betekenis van een origineel Grieks of
Hebreeuws woord in de Bijbel. Ik was ervan overtuigd dat ze
honderden uren moesten hebben doorgebracht met het bestuderen
van de taal in het seminarie. Terwijl dat voor sommigen misschien
wel waar is, heeft de technologie het heel eenvoudig gemaakt om de
Bijbel in de originele talen te bestuderen. Vandaag de dag zijn er
duidelijke voordelen aan het hebben van formele training, maar het is
verbazingwekkend hoeveel diepgang God kan laten zien aan mensen
zoals jij en ik met alleen het internet en een beetje oefening. JIJ
KUNT HET!
Het is de moeite waard om te leren hoe de Bijbel te bestuderen in
zijn originele taal. De vroege Oude Testament manuscripten waren in
eerste instantie geschreven in het Hebreeuws en Chaldeeuws, en het
Nieuwe Testament was aanvankelijk geschreven in het Bijbels Grieks.
Toen het Nieuwe Testament werd vertaald van Bijbels Grieks naar
onze moedertaal, was er niet altijd een perfecte overeenkomst in de
betekenis van de ene taal naar de andere in een woord-voorwoordvertaling.
Sommige Griekse en Hebreeuwse woorden vertalen gewoonweg
niet precies in het Engels (Nederlands), dus de vertalers moesten de
woorden kiezen waarvan zij voelden dat het de dichtstbijzijnde
betekenis uitgedrukte. Dit gaf ruimte voor fouten. De persoon die de
Bijbel vertaalt, kan geleerd hebben om op een bepaalde manier een
Bijbels onderwerp te geloven. Als gevolg daarvan kan dit vooroordeel
in de vertaling verwerkt zijn. Dit betekent NIET dat de Bijbel in de
oorspronkelijke taal verkeerd is. Het betekent alleen dat er een fout is
gemaakt bij het vertalen. Om naar het Hebreeuws en het Grieks te
kijken, helpt om deze afwijking te omzeilen en maakt het mogelijk
om de oorspronkelijke bedoeling beter te begrijpen.
Hier is een basis vuistregel. Als een vers nergens op slaat of het
niet eens lijkt te zijn met andere Bijbelteksten, zal het lezen in zijn
verband het bijna altijd duidelijk maken. Als het nog steeds
onduidelijk is, kijk dan naar het originele Griekse of Hebreeuwse
woord en de betekenis ervan zou duidelijkheid moeten verschaffen.
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In feite kijk ik vaak uit nieuwsgierigheid naar het Grieks of
Hebreeuws. Ik denk dat jij het ook interessant en gemakkelijk zult
vinden. Volg ons nu we een voorbeeld gaan doen.
Laten we ervan uitgaan dat we Gods kracht bestuderen en hoe die
werkt in en door ons. We komen het vers Lukas 10:19 tegen.
Luke 10:19 (KJV) — Behold, I give unto you power to tread on
serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and
nothing shall by any means hurt you.
Lukas 10:19 (HSV) - Zie, Ik geef u de macht om op slangen en
schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de
vijand; en niets zal u schade toebrengen.

Het woord ‘power’ wordt in deze (Engelse) tekst twee keer
gebruikt: de kracht die Jezus ons geeft en de kracht van de vijand.
(Opmerking vertaler: Dit voorbeeld van taalprobleem geldt niet in onze
Nederlands taal, omdat we al verschil maken tussen macht en kracht (zie
Bijbeltekst eronder in het Nederlands)
Jezus zegt dat we power over de power van de vijand hebben. Hoe
werkt dat? We zullen Lukas 10:19, de King James versie gebruiken,
omdat dit precies de studie is die we deden toen we voor het eerst
leerden kijken naar het originele Grieks.
Om een beter begrip over dit vers te krijgen, gebruik je de
volgende stappen om beide gevallen van het woord, ‘power’ in het
Grieks op te zoeken.
1. Ga naar www.blueletterbible.org.
2. Voer Lukas 10:19 in het zoekveld in en kies de King James
Versie (KJV).
3. Klik op het vergrootglas om de zoekopdracht uit te voeren.
4. Het hele hoofdstuk van Lukas 10 verschijnt. Selecteer Lukas
10:19 door op de tekst te klikken.
5. Er verschijnt een venster met een tabblad voor elk type
referentiemateriaal. Zorg ervoor dat Interlinear is
geselecteerd. Zoek het eerste voorval van het woord ‘power’.
Klik op de link van Strong's G1849 ernaast.
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6. Het woordenboek (lexicon) opent om aan te tonen dat ‘power’
in dit geval vertaald is uit het Griekse woord ‘exousia’. Onder
‘Outline of Biblical Usage’, lees de betekenissen voor dit
woord.
7. Schrijf in je dagboek op wat ‘exousia’ betekent, met een nadruk
op ‘authoriteit’.
8. Scroll verder naar beneden op de pagina om de Concordance
Results Using KJV te bekijken. Kijk door deze sectie om te
zien hoe hetzelfde originele woord, ‘exousia’ werd vertaald in
andere Bijbelteksten.
9. Klik in je browser op de knop Terug om terug te keren naar
het vers (bespaar tijd door de link in een nieuw tabblad te
openen)
10. Zoek het tweede geval van het woord ‘power’ op. Merk op dat
‘power’ in dit geval werd vertaald uit een heel ander Grieks
woord. We weten dit omdat het een ander Strong's nummer
heeft. Klik op de link van Strong's G1411 naast het woord.
11. Het woordenboek (lexicon) opent om aan te tonen dat ‘power’
in dit geval vertaald is uit het Griekse woord ‘dunamis’. Onder
‘Outline of Biblical Usage’, lees de betekenis van dit woord.
Schrijf in je dagboek op wat ‘power’ betekent, met de nadruk op
‘bekwaamheid’.
12. Keer terug naar de originele Bijbeltekst. Lees de tekst hardop
voor, en vervang de betekenis voor elk geval van ‘power’ met
de Griekse woorden.
We kunnen bijvoorbeeld zeggen: "Behold, I give unto you
authority to tread on serpents and scorpions, and over all the
ability of the enemy: and nothing shall by any means hurt
you."
13. Scroll verder naar beneden op de pagina om de Concordance
Results Using KJV te zien. Kijk door deze sectie om te zien
hoe dit woord wordt gebruikt in andere teksten.
Wat we nu gezien hebben is dat in de KJV, twee verschillende
Griekse woorden beide vertaald werden in hetzelfde woord: power.
Jezus gaf gelovigen de autoriteit over alle bekwaamheden/mogelijkheden
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van de vijand. Net zoals een politieagent autoriteit heeft die de
mogelijkheid van een crimineel overstijgt, zo overstijgt de autoriteit
die Jezus ons heeft gegeven de mogelijkheid van de vijand.
Uit Handelingen 1:8 weten we dat we ook kracht (dunamis) hebben
van de Heilige Geest. Dit betekent dat we gezag (exousia) en kracht
(dunamis) hebben door God. De vijand heeft enig vermogen, maar we
hebben de autoriteit en macht daar over gekregen.
Handelingen 1:8 (HSV) - maar u zult de kracht van de Heilige
Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen
zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan
het uiterste van de aarde.

Na het uitvoeren van een uitgebreide studie over een tekst met
behulp van een aantal van de technieken die we tot nu toe hebben
besproken, is het een zeer zinvolle oefening om het vers in je eigen
woorden te schrijven. Neem de belangrijkste betekenissen en de
originele Griekse of Hebreeuwse woordbetekenissen en schrijf een
uitgebreide versie van de tekst, waarbij enkele woorden worden
vervangen door hun betekenis.
Het uitvoeren van deze oefening stelt ons in staat om een duidelijker
beeld te krijgen van wat het vers zegt en kan onze openbaring ervan
tot een geheel andere niveau brengen.
In ons voorbeeld zochten we definities op voor de
oorspronkelijke Griekse woorden. Dit is een gemakkelijke en
krachtige methode om dieper in de Bijbelstudie te graven, maar daar
houdt het niet op. Sommige geleerden en theologen bekijken ook de
grammatica van het Grieks om een nog beter begrip te krijgen. De
definities opzoeken is geweldig, maar de grammatica kennen is nog
beter. Inzicht in de grammatica kan veel studie en onderwijs vergen,
maar velen die er tijd en moeite in hebben gestoken zijn goed
beloond.

112

Hoofdstuk 6: Krachtige Hulpmiddelen voor Bijbelstudie

WAT IS EEN LEXICON? EN ANDERE HULPBRON DEFINITIES
Concordantie: Alfabetische lijst van alle woorden in de Bijbel en de
referenties (boek/hoofdstuk/vers) om ze te vinden. Eén van de
meest gebruikt in de Verenigde Staten is de Strong’s Exhaustive
Concordance of the Bible, die werd geschreven met behulp van de King
James Vertaling.
Context (verband): De omgeving en de situatie rond een gebeurtenis
dat de lezer helpt om beter te begrijpen wat ze lezen.
Kruisverwijzing: In de literatuur een verwijzing naar een ander deel
van de tekst (of bron) over hetzelfde onderwerp.
Hermaneutics: Een uitgebreide studie van de Bijbelse interpretatie
Interlineaire Bijbel: Een Bijbel die de Engelse vertaling laat zien
met het overeenkomstige Hebreeuwse of Griekse woord(en). Veel
online Bijbel bronnen omvatten een Interlineair Grieks Nieuw
Testament (IGNT) en een Interlineair Hebreeuws Oude Testament
(IHOT).
Lexicon: Een woordenboek; een hulpmiddel om de betekenis van
woorden te bepalen zoals een Hebreeuws lexicon of een Grieks
lexicon. Enkele van de meest noemenswaardige die online zijn is,
Thayer's Greek Lexicon of the New Testament (in sommige bronnen
aangeduid als Thayer's) en Liddell and Scott Greek-English Lexicon (LSJ
Gloss).
Strong’s Concordance van de Bijbel: Strong’s Concordantie is een lijst
van elk woord dat in de Bijbel voorkomt. Elk woord in de
oorspronkelijke taal kreeg een nummer toegewezen (bekend als het
"Strong's Nummer"). Het Strong's Nummer maakt het gemakkelijk om
een link te leggen naar het oorspronkelijke Hebreeuwse of Griekse
woord voor verdere studie. We zien meestal een lettervoorvoegsel
voor het getal - ofwel H of G. Dit geeft aan dat het woord in kwestie
afkomstig is uit het Hebreeuws of het Grieks, dus het Oude of het
Nieuwe Testament.
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H

Chapter 7: Putting It All T ogether

et is één ding om over Bijbelstudie methoden en technieken te
lezen en nog een ander om ze te gebruiken tijdens je tijd in
Gods Woord. Vergeet niet dat ze op het eerste gezicht misschien niet
natuurlijk lijken, maar met een beetje oefening zal je je eigen
studiesysteem ontwikkelen dat goed voor je werkt.
Je hebt misschien nooit de Bijbel gelezen zonder een toegewijde hulp
ernaast (commentaar, Bijbels dagboekje), maar er gaat niets boven het
bestuderen van de Bijbel met niets om tussenbeide te komen, dan de
Heilige Geest. Zelfs wanneer we gebruik maken van online
hulpmiddelen, zijn we niet geïnteresseerd in de mening van een ander
over hoe een tekst geïnterpreteerd moet worden. We proberen te
weten te komen wat God Zelf ons door Zijn Woord vertelt.
In dit hoofdstuk delen we hoe andere mensen de Bijbel bestuderen
op een manier die het beste voor hen werkt. Sommige van deze
mensen zijn predikers en leraren, maar niet allemaal. We zetten deze
persoonlijke voorbeelden hier in om je te inspireren om wat nieuwe
technieken uit te proberen en je te laten zien dat je geen Bijbelschool
hoeft te doen om een geweldige openbaring van God te krijgen en
anderen te discipelen om hetzelfde te doen.

SAMENVATTING VAN TIPS OM EEN BIJBELTEKST TE BEGRIJPEN
Als ik boeken met veel technieken lees, dan vind ik een pagina met
samenvatting erg fijn, die alles op een rijtje zet. Het is makkelijker om
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één pagina te onthouden dan 100. Daarom is hier een samenvatting
voor jou.
1. Bid voor en na de Bijbelstudie. Vraag om inzicht en dank God
voor de openbaring die Hij heeft gegeven.
2. Zoek waarheid en sta open om erachter te komen dat je
geloofsovertuigingen het mis kunnen hebben.
a. Breng stukken van de Bijbel niet bij elkaar om je
geloofssysteem passend te maken.
b. Besluit om het bewijs en waarheid te volgen.
3. Lees langzaam en hardop.
a. Zorg ervoor dat je elk woord duidelijk zegt
b. Lees het vers met de nadruk op het eerste woord, en
herhaal dit door elke keer een volgend woord te
benadrukken tot alle woorden zijn benadrukt.
4. Zoek met behulp van een woordenboek de betekenis van
sleutelwoorden in een Bijbelvers op.
a. We hebben soms een vooraf bepaald idee over een woord
wat een groot verschil maakt in de betekenis van het vers
(zoals infirmity).
b. Begrijp dat de gebruikte terminologie in de tijd dat de
vertaling is geschreven, misschien niet dezelfde betekenis
heeft vandaag de dag.
5. Focus op het begrijpen van het vers als onderdeel van het hele
gedeelte, hoofdstuk en boek. Lees tenminste drie verzen voor
en drie verzen na om het verband te zien.
6. Stel vragen en schrijf de antwoorden op voor het
Bijbelgedeelte die je aan het bestuderen bent (Wie, Wat,
Wanneer, Waar, Waarom en Hoe).
7. Zoek de tekst op met behulp van een Interlineair Grieks
Nieuw Testament of het Hebreeuwse Oude Testament. De
meeste online bronnen (Engels) hebben klikbare links voor elk
woord voor een diepere studie.
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8. Klik vanuit de Interlinear op trefwoorden (meestal via de
Strong’s lexicon nummer zoals G3588 of H2290) om de
betekenissen van de oorspronkelijke woorden te zien.
9. Zoek andere verzen die hetzelfde Griekse of Hebreeuwse
woord gebruiken. Onderzoek hoe het woord in andere teksten
wordt gebruikt.
10. Herschrijf het vers en vervang de betekenissen door de
trefwoorden.
De technieken in deze lijst zijn niet het einde, ze zijn slechts het
begin. Je zal je eigen studeerstijl ontwikkelen, die het beste voor jou
werkt, door methoden die we in dit boek hebben besproken en een
aantal van je eigen te combineren.
In de volgende secties delen we een paar persoonlijke stijlen van
Bijbelstudie die de technieken in dit boek op verschillende manieren
combineren. Door deze werkwijzen te delen, is ons doel om ideeën te
inspireren over welke methoden het beste voor jou zullen werken.
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CAROL TRAVIS — VOORBEREIDEN OP EEN PREEK
(C. Travis, persoonlijke communicatie April 11, 2017)

Ik ben een moeder, een grootmoeder en een voorganger. Elke
week studeer ik Gods Woord om onderwijs voor mijn gemeente voor
te bereiden. Dit is hoe ik het doe:
1. BELANGRIJK - Ik praat met de Heilige Geest. Hij is de
Leraar. Als er is iets dat me interesseert, vraag ik Hem om me
te helpen het uit te zoeken. (Als ik enthousiast ben over een
onderwerp, is het gemakkelijk om mijn enthousiasme over te
brengen.)
2. Ik begin met de concordantie achterin mijn Bijbel. Als ik een
woord vind dat verband houdt met het onderwerp, zoek ik de
tekst op en controleer op eventuele kruisverwijzingen in de
marge. Ik volg de "draad" naar alle verzen die ik vind.
3. Ik gebruik een online concordantie en zoek naar het
onderwerp, meestal met behulp van twee of drie verschillende
vertalingen. Soms zoek ik trefwoorden op in een online
Bijbelwoordenboek.
4. Op dit punt, stelt de Heilige Geest een schets samen en alle
verzen lijken gewoon moeiteloos in elkaar te passen. Nu
kunnen we "graven" in het prachtige banket dat de Heilige
Geest heeft voorbereid!
5. Toepassing is de hoofdzaak - Hoe zijn deze teksten van
toepassing op mijn leven? Dit is waar de Heilige Geest een
persoonlijke toepassing onthult die voor elke betrokkene
verschillend kan zijn.
Ons verstand vullen met Bijbelse feiten is één ding;
‘goudklompjes’ van de Heilige Geest ontvangen is een ander ding.
Bijbelstudie zonder Heilige Geest en zonder toepassing is gewoon
een oefening van de hersenen. Bijbelstudie met de Heilige Geest en
de toepassing is een levens veranderende ervaring - dat levenslang is!
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KATHY’S FAVORIET — KORT EN BONDIG
Als ik ga zitten om tijd met God door te brengen, begin ik meestal
met een diepe zucht, de veelheid aan dagelijkse "to-do's" in mijn
hoofd op te ruimen, en op God te focussen. Soms zal ik beginnen
met God te vragen wat Hij wil om me door Zijn woord te vertellen
en Hem te vertellen hoeveel ik van Hem hou. Ik ben eerbiedig maar
informeel, alsof ik een gesprek heb met iemand die ik bewonder en
respecteer. Als er nog steeds dringende zaken in mijn gedachten zijn,
bid ik over ze om ze aan Hem te geven. Ik ben zo blij dat Hij ons zei
dat we onze zorgen op Hem moesten werpen, omdat Hij om ons
geeft! Ik vertrouw op Hem voor bemoediging, motivatie en inspiratie.
Voor mij is Bijbelstudie een andere activiteit dan alleen de Bijbel te
lezen. Als ik de Bijbel lees, selecteer ik meestal een boek, begin bij het
begin en ga voor een paar hoofdstukken door. Maar als ik studeer,
ben ik op zoek naar antwoorden op vragen die ik heb over een
bepaald onderwerp. Ik begin met een zoekopdracht op trefwoord
met behulp van een online Bijbelsite zoals BibleGateway. Ik ben een
onderzoeker in hart en nieren, dus vaak zeef ik door de resultaten en
kies slechts twee of drie teksten, die in de juiste richting lijken te
leiden en begin ze in de diepte te bestuderen.
Meestal bestudeer ik slechts één vers in detail. Ik breid mijn
leesgebied uit om het verband van het vers te krijgen, en dan probeer
ik de gedachten samen te vatten die de schrijver probeerde over te
brengen. Ik zoek alle kruisverwijzingen uit mijn gekozen tekst op en
kijk naar eventuele parallelle teksten (als het uit een Evangelie is).
Terwijl ik het langzaam doorlees, probeer ik te letten op alle absolute
woorden in het vers en als het een belofte van God is, bepaal ik wat
die belofte is. Als het een bevel is, volg ik het? Hoe verhoudt deze
tekst zich tot mij in mijn leven?
Als deze belofte van God iets is die ik echt in mijn denken wil
zetten, lees ik het hardop voor, waarbij ik elke keer een ander woord
benadruk. Ik heb ontdekt dat dit goed werkt om me te helpen de
belofte die God heeft gemaakt toe te eigenen met als bijkomend
voordeel dat het me helpt om de tekst te onthouden.
Een andere geweldige manier om de tekst te onthouden is het
memorisatievers door te nemen met familieleden in de auto. Terwijl
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ik aan het rijden ben, kan ik niet naar het vers kijken, dus moet ik het
uit mijn hoofd leren!
Omdat ik graag gebruik maak van Bijbelse hulpmiddelen, zoek
ik de tekst die ik bestudeer vervolgens op met behulp van de online
Interlinear Griekse of Hebreeuwse tekst met behulp van een website
als studybible.info. Van daaruit klik ik op trefwoorden in de tekst en kijk
naar de betekenissen van die woorden. Het is interessant voor mij om
te zien hoe hetzelfde Griekse of Hebreeuwse woord ook werd
vertaald in andere teksten. Deze functie geeft me vaak extra
kruisverwijzingen die ik nog niet eerder had gevonden. Ik vervang de
trefwoorden in het vers door de passende betekenissen en lees het
nog eens door.
Als ik nog verder wil gaan, zoek ik de tekst op in de Wuestbijbel
(alleen het Nieuwe Testament) of de Dake Annotated Reference Bible.
Deze middelen kunnen wat extra menselijke vooroordeel
introduceren, dus ik probeer deze boeken pas te bekijken nadat ik tijd
voor God heb uitgetrokken om direct tot me te spreken. In mijn
dagboek schrijf ik graag het vers op, de belofte, eventuele interessante
kruisverwijzingen, en wat de Heilige Geest me in mijn studietijd liet
zien.
Ik schrijf ook alle vragen op die ik nog steeds beantwoord wil. Ik
ben niet verlegen om vragen te stellen. Ik heb lijsten in mijn dagboek
geschreven. Heel vaak als de antwoorden komen heb ik mijn dagboek
niet bij de hand, maar ik heb ontdekt dat het helpt om ze in mijn
telefoon te zetten en ze later terug te lezen.
De laatste tijd probeer ik te mediteren over de dingen die God me
al heeft laten zien en manieren te vinden om ze met anderen te delen,
of het nu persoonlijk is bij een sportwedstrijd of op sociale media.
Niet alleen worden hierdoor de principes in mijn eigen denken
vastgezet, maar kan ik Hem verheerlijken en eren door het te delen
om anderen te bemoedigen.
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LISA SCHERBENSKE — BOEK VOOR BOEK STUDEREN
(L. Scherbenske, persoonlijke communicatie April 14, 2017)

Ik heb de neiging om de Bijbel boek voor boek te bestuderen.
Omdat ik nooit eigenlijk het hele Oude Testament gelezen had, tot
voor kort, vond ik het makkelijker om het boek voor boek te lezen,
want zo had ik het Nieuwe Testament bestudeerd. Ik worstelde in
een aantal van de hoofdstukken in het Oude Testament, dus kocht ik
een setje CD's en luisterde ook op mijn mp3 speler terwijl ik in mijn
Bijbel las. Te luisteren naar de Bijbel hielp ook met woorden die
moeilijk uit te spreken waren.
Voor mij is de belangrijkste sleutel om het Woord te bestuderen,
om langzaam te gaan en elk vers meerdere keren te herhalen terwijl ik
God vraag om wijsheid terwijl Hij zich openbaart door de woorden.
Beseffend dat dit niet een race of een checklist voor mijn dag was,
maar een relatie, gaf me toestemming om meer opzettelijk, betrokken
en afgestemd te zijn op wat God persoonlijk tot me te zeggen had. Ik
weet niet hoe vaak ik God een vraag zou stellen en dan zou ik mijn
Bijbel openen en daar voor de ogen was het antwoord!
Ik bestudeer de Bijbel nog steeds door één boek tegelijk te nemen,
maar waarschijnlijk is mijn favoriete manier om het te lezen gewoon
rustig in aanbidding zitten, gebed en conversatie, het stellen van
vragen en Hem te horen antwoorden. Op die momenten wijst Hij
vaak op een tekst, zoek ik het op en maak aantekeningen, en soms
heb ik nog meer vragen!
De honger naar Zijn woord begon in mij te groeien, toen ik begon
om echt te geloven en te handelen naar wat er geschreven is en hoe
Hij met mij sprak. Toen Hij me de woorden onthulde, "door Zijn
striemen zijn we genezen" in Jesaja 53, betekende het dat Hij aan het
kruis had betaald voor onze genezing en nog veel meer. Dit
veranderde totaal hoe ik de natuur van God zag en de diepgang van
Zijn liefde voor mij.
Toen ik begreep wat Hij meende toen Hij zei: "Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook
doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn
Vader." in Johannes 14:12, begon ik te zien wie ik in Hem was en
begon Hij tot mij te spreken over mijn identiteit in Christus Jezus,
wie ik was en wat ik had vanwege Zijn leven, dood en opstanding. Ik
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ontdekte dat ik veel gedurfder werd in mijn dagelijkse wandeling.
Maar het was de kracht van de Heilige Geest die het hoofd ingrediënt
was achter mijn acties en de woorden die ik sprak.
Het volgende wat gebeurde was dat ik Zijn genezende aanraking
ervaarde en vele wonderen begonnen te volgen. Ik begon te kijken
naar de Bijbel met nieuwe ogen, Zijn liefde was bijna overweldigend
en Zijn waarheden begonnen van de bladzijden te springen en zich te
openbaren in mijn dagelijks leven. Dit is waar we verschuiven van het
bestuderen van de Bijbel of het verzamelen van informatie/kennis tot
het echt te leven! Het woord wordt in onze harten geklonken en is zo
vol dat het voelt alsof het gewoon vanzelf uit ons moet lekken!
Tot slot hoop ik dat je de diepe, diepe liefde zult ontdekken die
Jezus voor jou heeft, door Zijn Woord en door de kracht van de
Heilige Geest. Als we ons denken vernieuwen met Het Woord, zullen
onze gedachten over wie God is en wie wij zijn veranderen. We
zullen onszelf duidelijker kunnen zien hoe God ons ziet, en we zullen
de ware natuur en karakter ontdekken van een God die ons in
gedachten had toen Hij Zijn enige Zoon in de wereld zond om ons te
redden en om ons een overvloedig leven te geven.
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TODD MCNICHOLAS — IEMAND DISCIPELEN IN BIJBELSTUDIE
(T. McNicholas, persoonlijke communicatie December 19, 2016)

3 Belangrijke Punten
In het onroerend goed is er een gezegde dat er 3 belangrijke
punten zijn die iedereen moet weten, "Locatie, Locatie en Locatie."
Wanneer het komt tot het lezen en bestuderen van de Bijbel zijn er 3
belangrijke punten die iedereen moet weten, "Context, Context, en
Context." Dit is vooral waar bij het lezen van één van de brieven
zoals Galaten, Efeziërs, Filippenzen en Kolossenzen.

Richtlijnen voor Bijbelstudie
De volgende richtlijnen kunnen jou en iemand die je discipelt
helpen om de Bijbel met succes te lezen en te bestuderen.
1. Lees het onderwijs, het verslag, de profetie of de brief
helemaal door. Dit is een manier om je te helpen een algemeen
idee te krijgen van wat er gezegd wordt en de kwesties die aan
de orde komen.
2. Onderstreep term(en) die in het boek terugkomen. Gekleurde
potloden of pennen met meerdere inktkleuren zijn geweldige
hulpmiddelen om voor dit te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld
rood gebruiken om termen te onderstrepen of thema's die
spreken over het bloed van Jezus en de vergeving van zonden.
3. Let bij het lezen op de volgende punten:
a. Wie is het publiek? Wie stelde de vraag? Aan wie is de
brief geschreven? etc.
b. Wat wordt er aangepakt?
c. Wanneer is het gebeurd? Onmiddellijk na een feest?
Onmiddellijk na een wonder? enz.
d. Waarom is dit geschreven? Waarom zei Jezus wat Hij zei?
Waarom werd deze profetie uitgesproken? enz.
e. Hoe is de tekst op mij van toepassing?
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Iemand Discipelen in het Bestuderen van de Bijbel
Bij het discipelen van mensen kan het goed zijn om ze te laten
starten in één van de korte brieven in het Nieuwe Testament.
Ik beveel Paulus' brief aan de Kolossenzen aan. Waarom?





Het is maar vier hoofdstukken.
Paulus schreef aan mensen die hun leven aan Jezus hadden
gewijd, maar die hij niet had ontmoet. Dus we kunnen zeggen
dat Paulus zeker wilde weten dat de Kolossenzen zouden
krijgen wat ze nodig hadden om te weten hoe een
overwinnend christelijk leven te leiden.
De brief spreekt over de almacht van Christus, Zijn
betrokkenheid in de schepping, onze verlossing van de macht
van de duisternis, onze dood aan het oude leven en ons
nieuwe leven in Jezus, en meer.
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KEVINS FAVORIET — NIEUWE TESTAMENT OVERZICHT
Deze methode is niet moeilijk. In feite is het heel gemakkelijk,
maar er is wel een aanzienlijke hoeveelheid tijd voor nodig. Het is een
langzaam en methodisch proces dat ik gebruik om een complete
studie over een onderwerp te doen.
Om dit te doen heb je een audioversie van de Bijbel nodig, een
notitieboekje, pen, een tekstverwerker zoals Microsoft Word en
internet. Als je geen audioversie van de Bijbel hebt, kun je het zeker
in plaats daarvan lezen.
Begin met een doel - een onderwerp of vraag. Met een
notitieboekje en pen, luister naar het hele Nieuwe Testament,
beginnend bij Mattheüs 1:1 en ga tot en met Openbaring 22:21. Dit
duurt ongeveer 18 uur, dus afhankelijk van mijn agenda heb ik
misschien 15 minuten of 2 uur per keer de tijd om te luisteren. Ik
luister naar alles wat over dat onderwerp gaat dat ik aan het
bestuderen ben en noteer het in mijn notitieboekje. Elk vers dat ik
hoor, dat of ondersteunt of ingaat tegen mijn huidige overtuiging of
begrip.
Mijn doel is om te proberen alle vooroordelen opzij te zetten, alles
wat ik ervoor heb geloofd en te beginnen met een schone lei, en
Gods Woord als echte waarde te nemen. Ik moet meer geïnteresseerd
zijn in wat de Bijbel zegt dan in wat ik op dit moment geloof. Ik moet
Hem zoeken en me geen zorgen maken over het feit dat ik fout kan
zitten. In feite is het nog NOOIT gebeurd, als ik dit deed, op welk
onderwerp dan ook, dat mijn geloofsovertuigingen en begrip voor
dat onderwerp hetzelfde bleven.
Wanneer je een tekst hoort dat informatie heeft over jouw
onderwerp, schrijf de verwijzing op samen met een paar
sleutelwoorden. Soms schrijf ik een plus (+) of min (-) voor het vers,
om aan te geven dat het vers mijn huidige overtuiging ondersteunt of
tegenspreekt.
Zoek altijd naar ALLES wat ondersteunt of tegenspreekt wat je
gelooft. Je moet dit proces met een open geest doen als je de
waarheid wilt vinden.
Maak vervolgens een schets in Microsoft Word met rubrieken en
onderverdelingen met betrekking tot je onderwerp. Kopieer en plak
de verzen van BibleGateway onder de rubrieken en subrubrieken.
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Kleurcode de verzen die je huidige begrip ondersteunen in het blauw
en de verzen die zich lijken te verzetten tegen je huidige begrip in het
rood.
Wat ik meestal ontdek is dat bijna elk vers het eens is met de
andere verzen over een onderwerp. Als een vers opvalt en niet
overeen lijkt te komen, zorg er dan voor dat je het in het verband
leest. Door in verband te lezen, is het aanbevolen om tenminste drie
verzen voor en na het vers te lezen.
Soms was het vers, dat ik dacht dat over een specifiek onderwerp
ging, eigenlijk iets heel anders aan het verwoorden, dus verwijder ik
dat vers uit de opsomming.
[Kevin] Niet zo lang geleden bereidde ik me voor om met
mensen te praten en het perfecte vers om mijn punt te
ondersteunen kwam in gedachten. Om me voor te bereiden,
presenteerde ik wat ik had aan mijn zoon, dus liet ik hem zien
hoe het vers in zijn verband gelezen wordt. Tot mijn verbazing,
kwam ik erachter dat het vers dat ik wilde gebruiken niet eens
sprak over wat ik had gedacht! Mijn zoon heeft niet alleen
geleerd hoe hij een vers moet lezen in verband, maar
realiseerde zich ook dat het niet uitmaakt hoe lang iemand de
Bijbel heeft bestudeerd, ze fouten kunnen maken. We moeten
altijd controleren en er nooit van uit gaan dat een leerstelling
Bijbels correct is.
Na het lezen van een vers in het verband, als je nog steeds het
gevoel hebt dat het niet overeenkomt met de andere verzen, selecteer
dan belangrijke woorden in de tekst en zoek hun betekenissen in de
oorspronkelijke taal op. Als je de betekenis van de woorden hebt,
schrijf het vers uit, waarbij de trefwoorden worden vervangen door
de betekenissen uit de oorspronkelijke taal.
De volgende stap die ik neem is het uitvoeren van zoekopdrachten
op trefwoorden om aanvullende informatie over het onderwerp te
vinden en toe te voegen in de opsomming. Bij het zoeken, vergeet
niet om een verkorte versie van het woord in te vullen (bijv. work,
niet works of worked). Herhaal het zoeken naar soortgelijke woorden
(zoals deeds) en tegengestelde woorden (zoals rest).
Als ik echt achter waarheid aan ga over een onderwerp, draag ik
een pen en klein zakformaat notitieboekje overal met me mee. Het is
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bijna komisch, want Kathy vindt ze verstopt in voertuigen, verstopt
onder mijn computermonitor en andere plaatsen. Elke keer als de
Heilige Geest me iets laat zien of vertelt, wil ik het onmiddellijk
kunnen opschrijven! Hij gebruikt zoveel manieren! Het lijkt erop dat
verzen over dat onderwerp voorbij komen, in gesprekken, liedjes,
dingen die mensen zeggen, dingen die op de radio worden gezegd of
in preken en op één of andere manier verwijzen naar het onderwerp
dat ik zoek. Deze aantekeningen zijn schatten voor mij geweest. Het
boek dat je nu leest kwam voor een deel uit dingen die ik in die kleine
notitieboekjes heb gekrabbeld. Alleen vergeet niet om de
aantekeningen allemaal over te zetten in een groot notitieblok of
tekstverwerking document zodat je ze niet verliest.
Soms wil ik naar het hoger niveau gaan met een onderwerp. Met
mijn verstand gericht op dat onderwerp, selecteer ik een gekleurde
pen of markeerpen en lees het hele Nieuwe Testament door, op zoek
naar antwoorden op dat onderwerp. Na het zoeken in het Nieuwe
Testament kan het bij bepaalde onderwerpen echt een aanvulling zijn
om ook te graven in het Oude Testament. Ik kan met zekerheid
zeggen dat je je verzen en waarheid zult realiseren die je nooit eerder
over dat onderwerp had gezien. De hoeveelheid onderstrepingen is
veel.
Ik realiseer me dat dit proces lang lijkt, maar het is mijn groei
enorm ten goede gekomen. Ik volg graag een proces en als je eenmaal
een proces vindt dat goed werkt voor jou, hou het vast!
Hier is een sleutel: als we niet echt openstaan voor de ontdekking
dat we het mis hebben, dan zijn we NIET geïnteresseerd in wat echt
de waarheid is. Als we niet openstaan voor vergissingen, zijn we
alleen informatie na het najagen om te bewijzen dat we gelijk hebben,
zodat we niet hoeven te veranderen of toe te geven dat we fout zaten.
Als er één ding is dat ik in de afgelopen 10 jaar heb geleerd, dan is het
wel dat mijn overtuigingen soms verkeerd waren. God werkte aan mij
en ik koos ervoor om open te staan voor Zijn waarheid. Ik besloot
het te geloven en te doen wat het zegt; het was op dat punt dat
Bijbelse waarheid zich echt voor me opende. Ik begreep de Bijbel
beter en nu heb ik er plezier in om naar de Bijbel te luisteren, het te
lezen en vooral de waarheden te ontdekken en toe te passen die ik in
mijn leven vind.
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BOB SPURLOCK — BEGRIJP HET OUDE TESTAMENT
(R. Spurlock, persoonlijke communicatie December 30, 2016)

Hoe ik de Bijbel bestudeer door Bob Spurlock van Wings of
Calvary Ministries
De Bijbel is het Woord van God. Wat we kennen als het Oude
Testament, en in het bijzonder wat we kennen als de Thora, is het
fundament voor alle andere openbaring. Zonder dat zou de
opoffering van Christus geen context hebben, geen betekenis. Dit is
waarom Jezus zei dat niet eens één "jot" (de kleinste Hebreeuwse
letter) of één "tittel" (het traditionele en formele teken bovenop de
Hebreeuwse letters die in geschriften worden gebruikt) voorbij zou
gaan totdat alles in vervulling was gegaan. Zelfs onze liefste
Christelijke doctrines, voor de ijverige student, zijn volledig neergezet
in de Oude Testament.
Hoe kan ik dat zeggen? Ik heb het niet gezegd. De apostel Paulus
zei het in 2 Timotheüs 3:14-17. Tegen zijn geestelijke zoon
Timotheüs zei hij dit: "de hele Schrift is nuttig, en in staat om de man
van God grondig toe te rusten voor elk goed werk." De Schrift die
Paulus toen had en waar hij naar verwees, waren dezelfde geschriften
die Jezus gebruikte: de Torah, de Profeten en de Schriften (Tanach in
het Hebreeuws).
Vandaag de dag noemen we deze boeken het Oude Testament,
maar het was eigenlijk de 2e eeuwse ketter Marcion die die term
bedacht voor de verzameling van 37 boeken, die van Genesis tot
Maleachi gaat. Paulus' verklaring aan Timotheüs stelt vast dat het
belang van dit fundamentele deel van Gods Woord instructies bevat,
over hoe elk bevel of verlangen dat Jezus aan Zijn discipelen heeft
doorgegeven te vervullen: "Ga de hele wereld in; maak discipelen;
genees de zieken, wek de doden op, werp demonen uit."
Met dat vastgesteld, geloof ik dat de Schriften in hun originele taal
en schrijven een perfect accurate weergave te zijn van Gods hart voor
ons en voor de hele wereld. Er zijn geen perfecte vertalingen, en zelfs
onze oudste bestaande "originele taal" manuscripten bevatten een
paar tegenstrijdigheden. Maar, ondanks dat alles, zijn de Schriften die
we hebben nog steeds in staat om, zoals Paulus zei, "u wijs te maken
tot de verlossing." Om die reden alleen al, zijn ze het waard om
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bestudeerd te worden. Het zijn openbaringen van Christus, die "de
woorden van Leven heeft."

Een paar regels:
1. De Bijbel is als eerste bedoeld om letterlijk genomen te
worden en ik probeer dat te doen waar mogelijk door altijd de
Schrift met zichzelf te vergelijken.
2. Ik bestudeer vanuit de literaire historische context - wat
bedoelde de oorspronkelijke schrijver voor zijn
oorspronkelijke publiek om te begrijpen?
3. Gebruik een concordantie voor het begrijpen van de betekenis
en de nuances van originele woorden. Je hoeft geen
Bijbeltaalgeleerde te zijn om deze eenvoudige hulpmiddelen te
gebruiken.
4. Studeer zelf (vermijd commentaar). Laat het woord zichzelf
onthullen en interpreteren.
5. Maak er een dagelijkse gewoonte van en zie het als een
avontuur met God - vraag Zijn hulp.
6. Schrijf op wat je leert.

Suggesties voor het bestuderen van de Torah:
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Begin in Genesis en lees het verhaal. Blijf niet vastzitten in de
details. Lees gewoon de verhalen.
Als je psalmen leest, begrijp dan dat het liederen zijn. Begrijp
dat je echte emoties zingt, uitgedrukt in de context van ware
aanbidding.
Herschrijf de Psalmen met betekenissen uit het Hebreeuwse
Bijbel woordenboek.
Weet dat de Torah het fundament is waarop de rest van de
Bijbelse openbaring rust. Het zal je helpen om de dingen die
in de Evangeliën gebeuren in verband te zien.
De Bijbel is logisch. Regel op regel en principe op principe.

Hoofdstuk 8:
Volgende Stappen
plan om Zijn discipelen te onderwijzen hield een strategie in
Jezus'
om de hele wereld te bereiken. Hij vertelde hen om anderen te leren
wat Hij hen had geleerd. Het is gemakkelijk voor ons om te denken
dat het iemand anders zijn taak is om de Evangelie te verspreiden,
maar Jezus zei dat wij het moesten doen. We moeten Zijn
ambassadeurs zijn, Zijn woord, Zijn handen en voeten. We moeten
gebruiken wat ons is gegeven en ‘Jezus zijn’ in deze wereld.

DISCIPELEN MAKEN
Het delen van Gods Woord met andere mensen is opwindend,
maar het kan ook moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Ik was
verbaasd hoeveel ik zelf leerde toen ik met anderen begon te delen!
Met slechts een beetje studeren heb je VEEL om met anderen te
delen.
[Kathy] Voordat ik iets van de openbaring die God mij heeft
laten zien deel met andere mensen, probeert de vijand vaak
gedachten van twijfel in mijn gedachten te plaatsen zoals,
"Waarom zou iemand willen luisteren naar wat ik te delen
heb?" of "Wat als ze het niet eens met me zijn of bewijzen dat
ik het mis heb?"
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God heeft ons geroepen om gehoorzaam te zijn. Jezus
omschreef ook de Gouden Regel in Mattheüs 7:12, dat we
anderen moeten behandelen zoals we zelf behandeld willen
worden. Als ik terugdenk aan waar ik nog maar een paar jaar
geleden was, zou ik zo dankbaar zijn geweest voor iemand om
met mij te delen wat ik nu weet.
Een ander persoon discipelen is niet alleen een bevel, het is een
vorm van aanbidding en offer aan onze God. Heb moed, stap
uit en groei.
Hieronder volgen een paar ideeën om je te helpen in het bereiden
op het delen van de Bijbel met een ander persoon. Het onderwerp
kan alles zijn wat God je heeft laten zien door de Bijbel. Hier is een
tip: kies een onderwerp dat positief is en voor jou opwindend is. Als
je ergens gepassioneerd over bent, is het een stuk makkelijker en
leuker om over te praten. Als het positief is, delen we met vreugde,
niet kritiek of een klacht. Enthousiasme en optimisme zijn
aanstekelijk, en er zijn een heleboel beloftes van God om blij mee te
zijn!
1. Om je voor te bereiden, maak je een simpele schets









Vermeld de hoofdonderwerpen met de sub-punten
eronder, hou genoeg ruimte rondom elk.
Naast elk punt, in een paar zinnen, schrijf wat je wilt gaan
zeggen.
Maak een lijst van verzen die elk punt ondersteunen.
Schrijf het hele vers uit, niet alleen de verwijzing.
Markeer of onderstreep de hoofd gedeeltes van elk vers.
Als een vers vaak verkeerd wordt begrepen, voeg dan
verzen voor en na toe om het verband te geven.

2. Test jezelf
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Lees je schets en zinnen hardop door.
Ontbreekt er iets?
Zijn de ondersteunende Bijbelteksten duidelijk?
Kun je het weerleggen?
Welke vragen kunnen mensen stellen?

Hoofdstuk 8: Volgende Stappen


Is de uitleg beknopt en simpel? Kun je het simpel genoeg
maken om het aan een kind uit te leggen?

3. Probeer je voor te stellen en voor te bereiden op wat je gaat
zeggen








Is je uitleg lang of kort genoeg voor de situatie? Een
goede test is om je voor te stellen dat je het uitlegt aan
een collega tijdens de pauze.
Gebruik alledaagse taal, niet "christelijk". Bijvoorbeeld,
"gewassen in het bloed" zou zinvol kunnen zijn voor
gelovige collega's, maar kan echt verontrustend zijn voor
een niet-gelovige.
Vergeet niet dat ons doel niet is om mensen te imponeren
met een geestelijke of intellectuele toon. Jezus maakte het
eenvoudig; we moeten het simpel houden.
Hier is een tip: voordat je met iemand deelt wat je hebt
geleerd, neem de tijd om het te proberen te ontkrachten
wat je gaat delen. Deze oefening zal:
 Je begrip versterken
 Je voorbereiden om vragen te beantwoorden
Onthoud dat, vooral wanneer je met een ongelovige
praat, we geen discussie willen beginnen.

4. Bij het delen met een persoon of groep











Bid vooraf voor het samenzijn.
Deel met hen met liefde en nederigheid.
Overweeg om je getuigenis te geven als deze relevant is
voor het onderwerp.
Vertel je boodschap. Hou je aantekeningen bij de hand.
Breng je boodschap in alle nederigheid over. Wees echt,
wees niet tegenstrijdig.
Vat de hoofd punten samen. Laat ze weten hoe deze
waarheid jouw leven veranderde.
Beantwoord vragen, maar wees niet bang om toe te geven
dat je het niet weet.*
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* Als je het antwoord op een vraag niet weet, zeg dan gewoon:
"Laat me nog terugkomen op dat punt." Dit is de grootste truc van
een verkoper om een relatie te vormen - EEN REDEN HEBBEN
OM TERUG TE KOMEN.
Neem de tijd om jezelf vast te zetten op alle punten die je hebt
besproken, ga dan terug en deel het antwoord met hen en kijk hoe de
Heilige Geest je gesprek leidt. Moeilijke vragen tegenkomen wanneer
je het Evangelie deelt en de antwoorden vinden is een geweldige
manier om je Christelijke wandeling te maken tot een Christelijke
sprint!
Voordat ik deze sectie beëindig, wil ik graag een paar tips van mijn
ervaring delen (successen en mislukkingen). Als je begint met de
Bijbel met mensen te delen, zal je bijna zeker mensen tegenkomen die
pijn, bitterheid en boosheid hebben over bepaalde Bijbelse
onderwerpen. Je kunt je voelen alsof je gefaald hebt als de persoon
niet opgewonden lijkt of zich niet bekommert om wat je zegt.


Vat een negatieve reactie niet persoonlijk op.



Weigeren om je gekwetst, beledigd of boos te voelen. De
beste manier om bitterheid weg te houden is om serieus voor
die persoon te bidden.



Vergeet niet dat er maar één manier is om te groeien: oefenen.
Net zoals een vader en moeder voor hun kind juichen als het
probeert te lopen of te fietsen, juicht onze Vader ons toe.



Geef niet op. Ik kan je garanderen dat de vijand je zal
verleiden om het delen van de Bijbel met anderen op te geven.
Weigeren te stoppen.



Schrik niet terug en schaam je niet. God is blij met je. Geloof
niet in de leugen dat je boodschap er niet toe doet of dat het
dom is. Ga ervoor!

“Geef nooit op,
Geef nooit op,
Nooit, nooit, nooit”
Winston Churchill
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AFSLUITENDE GEDACHTEN
Bijbelstudie was iets wat we deden omdat het juist was om te doen,
niet omdat we het wilden. Hoe meer we bestudeerden, hoe meer we
het wilden. Er gaat niets boven openbaring van de Heilige Geest
terwijl je leest. Hij is de meester in het communiceren, bemoedigen
en onthullen van de waarheid.
Als je een openbaring ontvangt van de Heilige Geest, denk er dan
aan dat openbaring bedoeld is om te worden gedeeld. Op een dag liet
God me zien dat de openbaring die ik van de Heilige Geest ontvang
niet bedoeld is om te worden opgeslagen in mijn geestelijke schatkist.
Elke keer als ik een openbaring kreeg, zou ik het met plezier in mijn
dagboek schrijven en daar zou het blijven (wat Kevin echt
frustreerde). God liet me zien hoe Bijbelleraren me mijlenver vooruit
hadden gebracht van waar ik zou zijn geweest door de openbaring te
delen die zij hadden gekregen. Wat een cadeau! De openbaring van
de Heilige Geest voor ons is meestal niet bedoeld om geheim te
worden gehouden. We bouwen onze mede-volgelingen van Jezus op
in liefde en nederigheid door de waarheid te delen die ons is gegeven.
Je bent speciaal gemaakt naar Gods beeld om Hem te delen met
anderen op een unieke manier. Ja, jij kunt het goede nieuws van Jezus
delen met anderen. Je hebt iets wat niemand anders heeft: je
persoonlijke getuigenis. Je hebt een unieke manier van denken en
communiceren. Je hebt een groep vrienden en kennissen die niemand
anders heeft. Dit is een feit: alleen jij kunt mensen bereiken op de
manier waarop God jou heeft toegerust.
Je hoeft je geen zorgen te maken over je specifieke bediening of
geestelijke gaven of zalvingen omdat je DE gave (geschenk) hebt: de
gave (geschenk) van het Heilige Geest. Hij is er om je in staat te
stellen alles te doen wat God jou geroepen heeft te doen. God heeft
iedere gelovige de bediening van de verzoening gegeven (2 Korintiërs
5:18). Onze taak is om elke persoon te verzoenen, of te brengen, naar
God. We doen dit door het prediken van het Evangelie en in het
proces, genezen we de zieken, wekken de doden op, werpen
demonen uit en meer.
God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest zijn onze
grootste cheerleaders, die ons aanmoedigen om de mensen te
bereiken. Mensen in de wereld bidden voor iemand om hen te
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helpen, aan te moedigen en te vertellen hoe God hen heeft gemaakt
om te zijn. Je bent de handen en voeten van Jezus. Vergeet niet dat
Christus in jou de hoop van de heerlijkheid is (Kolossenzen 1:27).
Terwijl we Hem vertrouwen, helpt Hij ons om Zijn wil te
volbrengen.
Heb je het tweede deel van Kolossenzen 1:27 "...de hoop op de
heerlijkheid" opgemerkt? Christus in jou is de hoop van de hemel om
de wereld te bereiken. Het was een grote openbaring voor mij toen ik
besefte dat ik mijn recht om te kiezen om God te gehoorzamen
opgaf, toen ik Jezus tot mijn Heer maakte (1 Korintiërs 6:20).
Nu ik Hem toebehoor, lichaam, ziel en geest, is Zijn missie mijn
missie. Het maakt niet uit of ik me verlegen of ontoereikend voel, ik
moet Gods ambassadeur in deze wereld zijn (2 Korintiërs 5:20). Je
behoort Hem ook toe. God heeft Zijn Heilige Geest binnenin je
geplaatst; Zijn kracht maakt je in staat om alles te doen wat Hij je
heeft geroepen te doen. Vertrouw Hem, stap uit je comfort zone, en
‘wees Jezus’ voor deze wereld.
Mattheüs 28:18-20 - En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen
en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19. Ga dan
heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20. En zie, Ik ben met u
al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen
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