Leerdienst themamaand ‘Leef je Bijbel’ – 1: Puzzelboek of liefdesbrief?
Elburg, 2 februari 2020
Schriftlezing: Handelingen 8:26-35
Uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561)
Artikel 3: Wij belijden dat dit Woord van God niet is gezonden noch voortgebracht door de
wil van mensen, maar de heilige mannen van God hebben gesproken, gedreven door de
Heilige Geest. Daarna heeft God door een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid, zijn
dienaren, de profeten en apostelen, geboden Zijn geopenbaarde Woord op schrift te stellen.
Artikel 5: Wij ontvangen al deze boeken alleen als heilig en canoniek om ons geloof
daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder
enige twijfel alles wat zij bevatten (…) vooral omdat de Heilige Geest getuigenis geeft in onze
harten, dat ze van God zijn.
Artikel 7: Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat. En dat alles
wat de mens dient te geloven om zalig te worden daarin voldoende onderwezen wordt.
Om zelf in te vullen: ‘Zelfonderzoek’
Natuurlijk lees je in de Bijbel. Maar…hoe bevalt je dat eigenlijk?
1. Ben je tevreden met de manier waarop je nu de Bijbel leest?
▢
Ja
▢
Nee
2. Ik zou meer aan het bijbellezen beleven als
(omcirkel bij elk antwoord een cijfer van 1 tot 5. 1 = geldt niet voor mij, 5 = is helemaal op mij van toepassing
- Ik beter zou begrijpen wat er staat
1/2/3/4/5
- Ik meer zou zien wat het met deze tijd te maken heeft
1/2/3/4/5
- Ik nieuwe dingen (voor mijzelf) zou ontdekken
1/2/3/4/5
- Ik persoonlijk meer geraakt werd
1/2/3/4/5
- Ik meer zou kunnen onthouden wat er staat
1/2/3/4/5
- Ik zou weten wat ik er in de praktijk mee kan
1/2/3/4/5
- Ik allerlei verbanden kan ontdekken
1/2/3/4/5
- Anders namelijk…..
3. Als de Bijbel iets zegt over een onderwerp als seksualiteit, zie ik dat als…
(kies het antwoord waarin je je het meeste herkent)

▢
▢
▢
▢

doorslaggevend – ik probeer dat dus te gehoorzamen
belangrijk – maar niet perse doorslaggevend
een mening – ik kijk of ik er iets mee kan
niet echt belangrijk – ik doe daar dus niks of weinig mee

Kernpunten bij de preek
• ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ – goeie vraag! Wordt die vraag jou wel eens gesteld?
• De Bijbel is geen makkelijk boek: woordgebruik, weerbarstige thema’s, hoe pas je
de Bijbel vandaag toe in je leven, twijfel.
• Hebben het niet-begrijpen van de Bijbel en het niet-begrijpen van God met elkaar
te maken?
• Wat zijn er veel hulpmiddelen bij het lezen van de Bijbel (bijv. Studiebijbel HSV,
Jongerenbijbel HSV, www.thebibleproject.com)
• ‘De weg wijzen’ (zie ook Joh.16:13): lezen met je verstand of met je hart?
• Met een hart dat toegeschroeid en niet open staat wordt het moeilijk lezen.

•
•
•

Daarom relatie tussen Bijbel lezen en gebed. Houding tegenover Bijbel is vervolg
op onze houding tegenover God.
De Bijbel is Gods liefdesbrief, Gods Zelfbekendmaking (openbaring) aan ons. Maar
ook een liefdesbrief is niet altijd makkelijk leesbaar.
‘Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus’(2
Petr.3:18)

Vragen bij de preek
1. Wat is de uitkomst van je ‘zelfonderzoek’ op de voorkant van dit stencil? Wat ga je
met deze uitkomst doen?
2. Welke blokkades ervaar jij bij het Bijbel lezen? Heeft het ook met je hart te maken?
3. Welke bijbeltekst heeft jou ooit diep geraakt, en wat was de uitwerking daarvan?
Hoe gaan we met dit thema verder?
➢ 3/4 en 10/11 februari op catechisatie: ‘De stem van de Herder’ (alle groepen)
➢ 17/18 februari geen catechisatie, alle catechisanten worden verwacht op de
gemeenteavond van 19 februari
➢ 9 februari avonddienst Oosterkerk: ‘Een rib uit je lijf. De Bijbel: het
vrouwvriendelijkste boek ter wereld’. Over een weerbarstig thema uit de Bijbel.
➢ 16 februari morgendienst Oosterkerk: over de Bijbel in huis, gezin en kerk. Die
zondag wordt een themaboekje uitgedeeld ter voorbereiding op de
gemeenteavond van 19 februari.

