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4 ‘de Bijbel is dynamiet’

De Bijbel is het meest invloedrijke boek uit de hele wereldgeschiedenis.

Op alle continenten wordt de Bijbel gelezen, het is in vrijwel alle talen vertaald en 

welke boekencompetitie we ook organiseren in onchristelijk Nederland (!), de Bijbel 

wint nog steeds altijd. Bestseller wereldwijd al ruim 2000 jaar.

De Bijbel is dynamiet.

Het heeft mensen compleet doen veranderen. Omver geblazen door wat ze daarin 

lazen.

Het heeft mensen doen besluiten hun leven volledig een andere wending te geven, 

banen werden opgezegd en mensen reisden af tot aan de einden der aarde met 

de Bijbel in de hand. Of mensen besloten door het lezen van de Bijbel elkaar te 

vergeven en vrede te stichten. 

Het heeft mensen bij elkaar gebracht, huwelijken kracht gegeven.

Mensen stierven, al dan niet gedwongen, gerust door de troost die ze putten uit de 

Bijbel.

De Bijbel is dynamiet.

Het heeft ook mensen opgeblazen. 

Er zijn oorlogen gevoerd met de Bijbel in de hand. Op de helmen van de soldaten 

van het Duitse leger in de WO II stond “Gott mit uns.” 

Er zijn conflicten door ontstaan, kerkscheuringen. 

Er zijn gezinnen verwoest. 

Met een beroep op dezelfde Bijbel…

De Bijbel is dynamiet. Nog steeds.

De Bijbel is duidelijk anders dan alle andere boeken in deze wereld.

Het is het Woord van God.

voorwoord
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Geschreven door de Geest van God, ademt het iets groters: God.

Maar wie leest er eigenlijk de Bijbel? Je hebt dynamiet in je handen!

Het lezen van dit boek, of eigenlijk bibliotheek van 66 boeken, kan je leven volledig 

veranderen!

Je hoeft helemaal geen profeet te zijn om te voorspellen dat er geen geestelijke 

groei zal zijn bij jou en ook niet in de kerk en dat we wel enorm vatbaar zijn voor 

geestelijke dorheid, verlammende lauwheid en onverschilligheid, irriterende 

hypocrisie en enorme zondes wanneer we niet of nauwelijks de Bijbel lezen.

Hoeveel plannen we ook ontwikkelen: het is compleet kansloos wanneer dit dynamiet 

in de kast blijft. Dan wordt je niet omver geblazen en is er geen wedergeboorte en 

nieuw leven.

Disclaimer: bij verkeerd gebruik van de Bijbel ontploft dit dynamiet in je gezicht.

Er worden discussies uitgevochten over van alles op basis van de Bijbel, maar 

vooral: er worden zelfs oorlogen gevoerd op basis van de Bijbel.

Het is heel belangrijk, van levensbelang!, hoe je de Bijbel leest?

Er is ontploffingsgevaar.

Hoe zit de Bijbel in elkaar?

Hoe begrijp ik teksten?

Daarover dit seizoen.

Reinier Kramer 

Mei 2019
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In verschillende erediensten zal het jaarthema centraal staan.

Er zal een inleidende zondag zijn en 5x in het kerkelijk jaar willen we God ontmoeten 

rondom een deelthema. Zie onder.

Elke eredienst wanneer het jaarthema centraal staan willen we graag dit lied zingen.

Het zogenaamde ‘jaarthema-lied.’

Hieronder vindt u de tekst en een link.

Wanneer je de link invoert op pc, tablet of mobiel kan je het lied ook luisteren en 

oefenen. https://www.youtube.com/watch?v=Y6oTCOQHcXI

Opwekking 755

Bewerk ons hart, o God,

maak het goede grond.

Help ons te ontvangen

wat U spreekt tot ons.

Plant uw Woord diep in ons hart;

geef het rijke vrucht.

Leid ons in uw waarheid, Heer;

geef dat twijfel vlucht.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat uw glorie ons beschijnen

als uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw Woord is levend licht

voor ons verduisterd hart;

draagt ons door verleiding heen,

jaarthema-lied
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wijst ons steeds uw pad.

Uw Woord is brood voor onze ziel,

vrijheid voor de slaaf;

geeft ons wijsheid, voedt ons op.

Heer, spreek tot ons vandaag.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat uw glorie ons beschijnen

als uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

(4x)

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat uw glorie ons beschijnen

als uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

‘de Bijbel is dynamiet’ 7
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agenda kerkdiensten

zon. 25 aug
14:30 uur

zon. 28 jun
14:30 uur

zon. 15 sep
09:30 uur

zon. 24 nov
09:30 uur

zon. 12 jan
09:30 uur

zon. 10 mei
09:30 uur

STARTZONDAG.

De zomervakantie is voorbij, de scholen staan weer op het punt 

van beginnen.  We ontmoeten elkaar rond een gemeentemaaltijd 

na de middagdienst van 14.30 uur. In deze dienst is er een 

inleidende preek over het jaarthema “de Bijbel is dynamiet.”

DEELTHEMA 2 “GOD EN HET LIJDEN”

In deze dienst op eeuwigheidszondag herdenken we broeders 

en zusters die de Here in het afgelopen kerkelijk jaar tot zich 

heeft genomen. Zie voor de inhoud bladzijde 18.

DEELTHEMA 4 “NIEUW LEVEN, DE BIJBEL VERNIEUWT”

In deze dienst op Moederdag worden DV ook kind(eren) 

gedoopt. Zie voor de inhoud bladzijde 22.

DEELTHEMA 1 “HET GROTE VERHAAL”

In deze dienst vieren we ook het heilig Avondmaal en proeven 

we “Het Grote Verhaal.” Zie voor de inhoud bladzijde 14.

DEELTHEMA 3 “GEWELD IN DE BIJBEL”

Zie voor de inhoud bladzijde 20.

DEELTHEMA 5 “DE BIJBEL EN DE WETENSCHAP”

Het kerkelijk seizoen is voorbij. De zomervakantie staat op 

het punt van beginnen. We sluiten het kerkelijk seizoen en 

het jaarthema feestelijk af rond een gemeente-maaltijd na de 

middagdienst van 14.30 uur. Zie voor de inhoud bladzijde 24.
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agenda toerustingsavond

don. 3 okt
20:00 uur

don. 31 okt
19:30 uur

don. 14 nov
20:00 uur

TOERUSTINGSAVOND “BIJBELLEZEN MET KINDEREN”

Onder leiding van kinderboekenschrijfster Annemarie Prins 

(NBG) oefenen we met Bijbellezen met kinderen. Speciaal voor 

jonge ouders om elkaar te stimuleren in de geloofsopvoeding. 

Zie voor de inhoud bladzijde 10.

TOERUSTINGSAVOND “GELOVIG OMGAAN MET DE BIJBEL”

Prof. dr. Arnold Huijgen (CGK hoogleraar systematische theo-

logie aan de TU Apeldoorn) verzorgt een toerustingsavond 

rondom Schriftgezag en Bijbellezen op Hervormingsdag. Zie 

voor de inhoud bladzijde 12.

TOERUSTINGSAVOND “SAMEN IN DE STILTE LUISTEREN 

NAAR GODS WOORD”

Dr. Jos Douma (universitair docent TU Kampen en ETF Leuven, 

predikant GKv Zwolle-Centrum) verzorgt een toerustingsavond 

rondom meditatief Bijbellezen. Hoe luister ik naar Gods Woord? 

Een praktische oefening vanuit de eeuwenoude kloostertraditie.  

Zie voor de inhoud bladzijde 13.
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donderdag 3 oktober, 20.00 uur (‘de hoeksteen’)

Workshop ‘Bijbellezen met kinderen’ door Annemarie Prins (Nederlands 

Bijbelgenootschap) Samen met plezier in de Bijbel lezen! 

Op donderdag 3 oktober 2019 geeft het Nederlands Bijbelgenootschap een 

presentatie over ‘Bijbellezen met kinderen’ in ‘de Hoeksteen’ te Bergentheim. 

Met elkaar ga je aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het Bijbelverhaal 

centraal stelt. De presentatie is gericht op Bijbellezen met kinderen thuis.

Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten 

mandje? En kun je met kinderen ook de Psalmen lezen? 

Samen met kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe 

help je kinderen ontdekken wat 

de verhalen ons te vertellen 

hebben? Hoe verbinden ze dat 

met hun eigen leven? En hoe ga 

je om met de verschillen tussen 

kinderen? 

In deze presentatie: 

• krijg je handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met 

de Bijbel aan de slag te gaan 

• sta je stil bij je eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan 

• denk je na over het Bijbellezen met kinderen nu 

• ontdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel.

toerustingsavond: 
bijbellezen met kinderen
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‘Bijbellezen is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Het is voor mij een uitdaging 

om kinderen mee te nemen in de beleving van het samen bezig zijn met de 

Bijbelverhalen. Het gaat mij niet alleen om het overdragen van de boodschap 

van het verhaal, maar ook om de bijzondere interactie die plaatsvindt. Want 

over de Bijbel praten, kinderen nieuwsgierig maken, en samen op zoek gaan 

naar ‘het bijzondere’ uit de Bijbel; dat is het allermooist!’  

Dat zegt Christel Prins - leerkracht, en actief in kindernevendienst en catechese 

in haar gemeente

Praktische informatie 

• De presentatie duurt ongeveer 90 minuten

• De nadruk ligt op Bijbellezen met kinderen thuis

• Opgeven bij: Reinier Kramer (lrjkramer@gmail.com).

Annemarie Prins is specialist christelijke 

kinderboeken en kinderbijbels. Twintig 

jaar lang heeft ze christelijke boeken en –

prijzen gepromoot en georganiseerd. Ook 

deed Annemarie de eindredactie van de 

website www.christelijkekinderboeken.nl. 

Annemarie is de auteur van de kinderbijbel: 

“lees maar mee Bijbelverhalen” en lid van 

de GKv Zwolle-West.
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donderdag 31 oktober (hervormingsdag), 19.30 uur 
(‘de hoeksteen’)

Toerustingsavond door prof. dr. Arnold Huijgen (Theologische Universiteit 

Apeldoorn) 

Een moeilijk boek of moeilijke mensen? Gelovig omgaan met de Bijbel.

De Bijbel is een moeilijk boek, dat aanleiding geeft tot veel discussie. Helaas 

resulteert die discussie vaak in hete hoofden en koude harten. In deze lezing 

gaan we op zoek: hoe kunnen we de Bijbel zo lezen dat ons hart geraakt wordt? 

Daarvoor is het belangrijk dat gelovig met de Bijbel omgaan. Om te beginnen 

is het nodig dat we onder ogen zien dat niet de Bijbel het probleem is, maar 

dat wij dat zijn. Zo ontstaat er ruimte om te luisteren naar God, die in de Bijbel 

het woord het neemt. Je leest de Bijbel niet alleen, maar je laat je ook lezen 

door God. 

In deze lezing verkennen we hoe we kunnen lezen vanuit Christus en met 

hart en ziel. Bijbelteksten komen aan de orde, maar ook de eigen insteek van 

Maarten Luther. 

Prof.dr. A (Arnold) Huijgen is 

hoogleraar systematische theologie 

aan de Theologische Universiteit 

Apeldoorn. Recent publiceerde hij 

het boek “Lezen en laten lezen: 

Gelovig omgaan met de Bijbel.”

toerustingsavond: 
gelovig omgaan met de bijbel
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donderdag 14 november, 20.00 uur (‘de hoeksteen’)

Toerustingsavond door dr. Jos Douma (TU Kampen, ETF Leuven en predikant 

GKv Zwolle-Centrum)

Samen in de stilte luisteren naar Gods Woord

Persoonlijk (en samen) lezen uit de Bijbel kan zomaar een sleur worden. Of 

het blijft helemaal achterwege. Ben je op zoek naar nieuwe inspiratie voor het 

lezen van de Bijbel? 

Dan zou Lectio Divina wel eens iets voor jou kunnen zijn.  

Maak kennis met deze  manier van biddend Bijbellezen die al eeuwenlang in 

kloosters wordt beoefend. Vandaag ontdekken steeds meer christenen hoe 

waardevol en verrijkend deze manier van omgaan met de Bijbel is!

Dr. Jos Douma is predikant van de GKv 

Zwolle-Centrum (Plantagekerk) en daar-

naast universitair docent aan de TU Kampen 

en de ETF Leuven. 

Jos heeft vele boekjes gepubliceerd, met 

name rondom het meditatief luisteren naar 

de stem van God.

toerustingsavond: 
luisteren naar gods Woord
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ZONDAGMORGEN 15 SEPTEMBER 2019 (9.30 UUR, HEILIG AVONDMAAL)

Elke morgen ontvang ik een tekst van de dag op mijn telefoon. Wat zeg ik? Via 

verschillende sites ontvang ik er zelfs elke dag drie! Heel waardevol.

Het bepaalt me elke morgen bij een tekst uit de Bijbel die ik niet zelf uitgezocht 

heb.

Veel gemeenteleden ontvangen dit dagelijks en ik hoor daar ook mooie dingen 

over in de gemeente.

Soms is het ook wel eens lastig. Misschien herken je dat?

Regelmatig komt er iemand langs omdat de dagtekst problemen veroorzaakt. 

De dagtekst is gelezen, er is over nagedacht en voorzichtig een schokkende 

conclusie getrokken. Een conclusie die kan verwarren. 

Moet ik nu alles verkopen (Marcus 10:21)? Moet ik altijd vergeven (Matteüs 

18:20-21)? Wat is er mis met zorgen (Matteüs 6:31)? Moet ik altijd bidden 

(1 Tessalonicenzen 5:17)? Klopt het dat ik genees wanneer ik mijn zonden 

erken (Jakobus 5:16)? God heeft toch mijn geluk voor ogen, maar ik voel me 

ongelukkig (Jeremia 29:11)?

Is de Bijbel een verzameling losse teksten of is er een groter verhaal?

Een verhaal dat die teksten omvat, op zijn plek zet en me helpt Bijbelwoorden 

zo toe te passen dat het woorden zijn die mijn leven omver blazen? 

deelthema 1
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Is het misschien zelfs een verhaal met een hoofdpersoon, een plot? 

En: kom ik er ook in voor?

Over het zandlopermodel, de Bijbel in verschillende bedrijven, het verhaal van 

Jezus Christus en het verhaal van mijn leven.

In een zondagse eredienst wordt het thema ingeleid en we kijken naar het grote 

verhaal achter Pascha.

LITERATUURTIPS:

• Armin Baum en Rob van Houwelingen (red.), Theologie van het Nieuwe 

Testament in twintig thema’s

• Gijs van den Brink & Cees van der Kooi, Christelijke dogmatiek, hoofdstuk 13

• Jakob van Bruggen, Het lezen van de Bijbel

• Hans Burger, Leven in Christus

• John R. Cross, De vreemdeling op de weg naar Emmaüs

• Gordon D. Fee & Douglas Stuart, Haal meer uit de Bijbel 

• Arnold Huijgen, Lezen en laten lezen

• Jasper Klapwijk, Het goede nieuws van het Oude Testament

• Jasper Klapwijk, Beter nieuws uit het Nieuwe Testament

• Jasper Klapwijk, Gelukkig Gereformeerd

• Pieter J. Lalleman, De verborgen eenheid van de Bijbel

• Almatine Leene & Wim Markus, Dogmatiek voor iedereen, hoofdstuk 3

• Jan Vermeer, Hoe lees je de Bijbel? (praktisch boekje)

• Martine van Veelen & Cees Dekker (red.), Hete hangijzers (hoofdstuk 2, 4 en 17)

• Remco Veldhuis, Lang verhaal kort

• Tom Wright, De Bijbel en het gezag van God

• Tom Wright, Waarom de Bijbel lezen?
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DE BIJBELSE HOOFDLIJN

Waar draait het eigenlijk in al die Bijbelboeken om? Om Christus! Hij zegt tegen 

de Joden: “U onderzoekt de Schriften, want u meent daarin eeuwig leven te 

hebben, en deze zijn het die van Mij getuigen.” (Johannes 5:39).

Een hulpmiddel om te ontdekken waar de Bijbel om draait, is het zogenaamde 

zandlopermodel:

Schepping van de wereld en de mensheid (Adam en Eva)

Zondeval

 Abraham (“vader van vele volkeren”)

Stam Juda

Davids huis

Jakob (12 stammen van Israël)

JeZuSJeZuS

Ot

Nt

12 leerlingen (discipelen)

Israël

Hele wereld

Wederkomst: nieuwe hemel en nieuwe aarde

Israël en Samaria



Het Woord is mens geworden en heeft bij ons 

gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 

hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 

enige Zoon van de Vader.

Johannes 1:14
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ZONDAGMORGEN 24 NOVEMBER 2019 (9.30 UUR, EEUWIGHEIDSZONDAG)

De schepping zucht, de wereld lijdt! 

Kinderen worden slachtoff er van oorlogsgeweld, mensen sterven van de honger. 

De geur van de dood heerst op vele delen van deze aardbol.

Ook dichtbij is er lijden. 

Dodelijk zinloos geweld is er. De ene na de andere ziekte grijpt om zich heen. 

Soms moeten we veel te vroeg afscheid nemen van lieve mensen om ons heen. 

Dit lijden kan ons tot God doen roepen en uitschreeuwen: ‘waarom?’ 

Hoe vaak ervaren de mensen niet de stilte van de hemel? 

Waar is God? 

Ook in de Bijbel lezen we over lijden. 

Een bekend voorbeeld is Job. Wat een ellende maakt hij door. 

Dynamiet kan dit voor je zijn? 

Bemoediging of iets waar je je aan bezeert?

Maar is Jezus’ werk op aarde niet doortrokken van lijden en pijn? Hij daalde 

naar ons af om ons weer op te richten. Hoe gaan we daar mee om?

In een zondagse eredienst kijken we naar Mozes op weg naar het beloofde land.

Maar hij reist door de woestijn van pijn en lijden.

deelthema 2
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En… het beloofde land blijft voor hemzelf een vergezicht.

KIJKTIP:   

• Denkstof-serie: ‘Ik lijd met je mee.’ En: ‘Bestaat er wel een God?’

LITERATUURTIPS:

• Armin Baum en Rob van Houwelingen (red.), Theologie van het Nieuwe 

Testament in twintig thema’s (hoofdstuk 9, 18 en 19)

• Bram van de Beek, Waarom?

• Tim Keller, Aan Gods hand door pijn en lijden

• Tim Keller, In alle redelijkheid (hoofdstuk 2)

• Reinier Sonneveld & Corjan Matsinger, Het voordeel van de twijfel

• Reinier Sonneveld,  De stilte van God

• Martine van Veelen & Cees Dekker (red.), Hete hangijzers (hoofdstuk 7)
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ZONDAGMORGEN 12 JANUARI 2020 (9.30 UUR)

“De islam is een gewelddadige religie.” 

Dat hoor je vandaag de dag vaak beweren. We kunnen het ons ook wel 

voorstellen? 

In naam van Allah worden vreselijke aanslagen gepleegd met vele dodelijke 

slachtoff ers als gevolg. Het is voor veel mensen reden om vol afkeer over de 

islam te praten. Ook christenen doen hier vaak aan mee.

Maar is het christendom in principe niet net zo gewelddadig? 

Wanneer je naar de geschiedenis kijkt dan moet je toch erkennen dat er in naam 

van God heel veel geweld is gebruikt? Denk alleen maar aan de kruistochten? 

Onder het mom “God wil het” werden tienduizenden mensen gedood. 

Moeten we als christenen niet gewoon erkennen dat de Bijbel net zo geweld-

dadig is als de Koran? Neem bijvoorbeeld Gods opdracht om de volken in 

Kanaän uit te roeien. Of denk aan al die oorlogen die David heeft gevoerd. In 

de Bijbel is veel bloed gevloeid. 

Is de Bijbel niet vaak letterlijk dynamiet gebleken?

Hoe moeten wij daar nu tegenaan kijken? 

God is toch een God van liefde? 

Waarom dan al dat geweld? 

deelthema 3
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In een zondagse eredienst luisteren we naar een wraakpsalm.

LITERATUURTIPS:

• Hetty Lalleman, Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van het Oude 

Testament houd. 

• Erik Peels, De wraak van God (met name hoofdstuk 6 en 7, blz. 211-268)

• Martine van Veelen & Cees Dekker (red.), Hete hangijzers (hoofdstuk 3, 8 en 9)

• Christopher J. Wright, De God die ik niet begrijp: over lastige geloofskwesties. 

(blz. 75-116).
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ZONDAGMORGEN 10 MEI 2020 (9.30 UUR, MOEDERDAG)

Met een computer kun je veel doen. Ik gebruik hem vooral om teksten mee te 

schrijven. Ook kan ik er mee op internet en mails versturen. Een computer kan 

veel meer, maar daar doe ik weinig mee. Eigenlijk maak ik maar heel beperkt 

gebruik van de computer.

Zo kun je ook met de Bijbel om gaan? Je gebruikt hem bijvoorbeeld als een 

historisch boek? Het leert je dat God de Schepper is. Dat Jezus aan het kruis 

gestorven is en is opgestaan.  Je kunt de Bijbel ook zien als een boek dat je leert 

hoe je moet leven? Je kijkt dan vooral naar de geboden en regels in de Bijbel. 

Of je zoekt steun en geborgenheid in de Bijbel en zoekt naar Bijbelgedeelten 

waar je die in vindt? Sommige Psalmen bijvoorbeeld.

Waarom geeft God ons eigenlijk de Bijbel? 

Kan het zo zijn dat we, net als ik met de computer, maar een beperkt gebruik 

maken van de Bijbel? 

Bovenstaande punten zijn waardevol. De Bijbel vertelt inderdaad over God die 

de wereld schiep, over de dood en opstanding van Jezus. En de Bijbel biedt 

steun en geeft kracht in moeilijke situaties. Toch maken we dan nog maar een 

heel beperkt gebruik van de Bijbel en missen we het belangrijkste. De Bijbel is 
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Gods Woord dat ons leven nieuw wil maken. Het evangelie is Gods dynamiet 

om ons leven helemaal op zijn kop te zetten en uiteindelijk heel de schepping 

nieuw te maken. Het gezag van de Bijbel is het gezag van een liefdesverhaal 

waarin we worden uitgenodigd om eraan deel te nemen. 

Hoe ga jij met de Bijbel om? 

Ben jij je ervan bewust dat de Bijbel je leven wil vernieuwen? Hoe geef jij daar 

ruimte voor? Welke plek heeft de Bijbel in je dagelijks leven? Neem je tijd om 

Gods woorden tot je te nemen? Hoe doe je dat in jouw gezin? Is de Bijbel op 

jouw kring of bijbelstudiegroep een kracht tot verandering en vernieuwing? 

Ben je je er samen van bewust dat de Bijbel ook via gezamenlijke Bijbelstudie 

je leven wil vernieuwen? Wat belemmert of helpt in jullie groep dat dit ook 

metterdaad gebeurt?

We staan stil bij die vernieuwende kracht van de Bijbel. 

LITERATUURTIPS:

• Armin Baum en Rob van Houwelingen (red.), Theologie van het Nieuwe 

Testament in twintig thema’s (hoofdstuk 10, 13, 16 en 17)

• Bram van de Beek, God doet recht

• Henk ten Brinke, Hans Maris e.a., Geestrijk leven

• Hans Burger, Leven in Christus

• Tim Keller, Bevrijd van jezelf

• John Ortberg, Impact

• Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters

• Philip Troost, Christus ontvangen

• Tom Wright, Eenvoudig christelijk (met name hoofdstuk 13 en 14)

• Tom Wright, Verrast door hoop
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ZONDAGMIDDAG 28 JUNI 2020 (14.30 UUR, AFSLUITING KERKELIJK 

SEIZOEN INCLUSIEF GEMEENTEMAALTIJD)

Er zijn veel wetenschappelijke ontdekkingen gedaan de afgelopen eeuwen.

Het heelal blijkt immens, de aarde miljarden jaren oud? en het duizelt je al 

snel van de lichtjaren, aardlagen en fossielen. Het stelt het christendom voor 

vragen.

Bijvoorbeeld de vondsten van dinosauriërs?

Of de wetenschappelijke leeftijd van de aarde?

Alleen al het feit dat de aarde rond is? 

Is de aarde volgens de Bijbel niet veel jonger en… plat?

De Bijbel is geen 21e-eeuws wetenschappelijk boek. 

Maar is de Bijbel wel betrouwbaar? 

Er wordt wel eens gezegd dat de mensen vroeger niet beter wisten en dus 

maar geloofden dat wat de dominee in de kerk zei de waarheid was. 

Daarbij wordt gesuggereerd dat de mens zich steeds verder ontwikkelt en dat 

we dankzij de wetenschap nu beter weten? 

Is dat zo?

Hoe betrouwbaar is de wetenschap eigenlijk?

Of vormt zich hier een nieuwe religie met de wetenschappers als moderne 
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priesters?

En wordt je, net als vroeger in de kerk, nu voor bijna gek verklaard wanneer je 

vraagtekens zet bij de wetenschap? 

Kernvraag: wat voor boek is de Bijbel en hoe betrouwbaar is de Bijbel?

Aan de hand van het thema ‘schepping en evolutie’ willen we dit bekijken.

LITERATUURTIPS:

• Bram van de Beek, Toeval of schepping?

• Gijsbert van de Brink, En de aarde bracht voort

• Ben Hobrink, Moderne wetenschap in de Bijbel

• Stefan Paas & Rik Peels, God bewijzen

• Mart Jan Paul, Oorspronkelijk

• Mart Jan Paul, Waar komen wij vandaan?

• Martine van Veelen & Cees Dekker (red.), Hete hangijzers (hoofdstuk 5 en 6)
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bijlage: bijbelstudieoeFeningen

HOE LEZEN WE DE BIJBEL?

Dat vraagt oefening.

Hieronder vind je een hele rij Bijbelstudieoefeningen om je te helpen de 

Schriften te lezen en te verstaan. De ene oefening zal je beter liggen dan de 

andere? De ene oefening past ook beter bij de ene tekst dan de andere? De Bijbel 

is een bibliotheek van 66 boeken met verschillende genres (geschiedenis, wet, 

profetie, gelijkenis, brief, wijsheid) en dat vraagt soms een andere benadering? 

Wissel af, varieer en ontdek de diepten van het evangelie.

Bijbel lezen vraagt vooral een biddende omgang. 

Het wil je hart en ziel raken en is niet bedoeld als een rationeel puzzelboek. 

Het wordt Gods levende Woord in jouw leven wanneer je Christus ontdekt. Hij 

is het midden van de Schrift.

Hieronder twee citaten als omgangsregels.

Gods zegen bij het zelfstandig biddend omgaan met de Schriften!

1.  DE BIJBEL WIL JOUW HART EN ZIEL RAKEN, WANT DAT IS DE KLANKKAST 

VAN HET ECHTE LEVEN

“Lezen we nog wel midden in het echte leven, of hebben we de Bijbel in feite 

overbodig verklaard voor het echte leven, omdat het zo’n ingewikkeld boek is?

Uiteindelijk staat bij deze vragen niet minder dan het evangelie zelf op het 

spel, dat via de Schrift tot ons komt. Waar de Schrift tot klinken komt, klinkt 

Gods Woord midden in het leven, in de klankkast van hart en ziel. De stem van 

de levende God klinkt immers in de Schrift.” 
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(uit: ‘Lezen en laten lezen, gelovig omgaan met de Bijbel’ door Arnold Huijgen, blz. 16 en 17. 

Prof. dr. Arnold Huijgen is Christelijk Gereformeerd en hoogleraar systematische theologie aan 

de TU Apeldoorn)

2. DE BIJBEL DRAAIT OM JEZUS CHRISTUS.

De Bijbeltekst is geen doel, maar middel om Jezus Christus te kennen. 

“Als christenen zullen we de Schrift altijd zo lezen dat Jezus Christus er het 

midden van is. Intussen is Jezus Christus zelf het geen onderdeel van de tekst 

van de Bijbel. Hij is immers een persoon, geen tekst. De Schrift draait om Hem 

en de Schriften verwijzen naar Hem, maar de Schrift is niet Christus en Christus 

is geen tekst. De reden waarom het zinvol is om dit onderscheid te maken, is 

dat duidelijk wordt dat de waarheid een persoon is. Uiteindelijk gaat het niet 

over de juistheid van een aantal uitspraken of claims die we in de Bijbel vinden, 

maar om de komst van Hem, die ons heil volkomen maakt. De Schrift is geen 

doel in zichzelf, maar middel om Christus te kennen. Christus is de Christus der 

Schriften en de Schriften zijn de Schriften die om Christus draaien. De Schrift 

ligt daaromheen gedrapeerd. Luisteren naar de Schrift is dus afgestemd raken 

op de levende Christus.”

(uit: ‘Lezen en laten lezen, gelovig omgaan met de Bijbel’ door Arnold Huijgen, blz. 63 en 64. 

Prof. dr. Arnold Huijgen is Christelijk Gereformeerd en hoogleraar systematische theologie aan 

de TU Apeldoorn)
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de Zweedse methode, variant 1:
Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet 

begrijpt, een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! 

of: dit is een nieuw inzicht voor mij!) en een ¢ als dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist 

opgevallen is ! en wat je geraakt heeft ¢. Wat leert deze bespreking jou?

de Zweedse methode, variant 2:
Zet met een pen of potlood een £ wanneer de tekst iets over God zegt, een ¤
wanneer de tekst iets over mensen (over jou?) zegt, een + wanneer je iets mooi 

vindt en een – wanneer je iets irritant vindt en/of je verdrietig maakt.

Noteer dit en vertel elkaar wat de tekst over God zegt  £, over mensen (jijzelf 

misschien?) ¤, wat je mooi vindt + en wat je irritant vindt en/of je verdrietig 

maakt –. Wat leert deze bespreking jou?

Wie/wat/waar?
Lees de tekst en vraag je de volgende dingen af:

• wie doet/zegt hier wat? (noteer alle personen die iets doen/zegt)

• wat doet/zegt diegene? (schrijf op wat deze persoon doet/zegt)

• tegen wie doet/zegt diegene dat?

• waarom doet/zegt diegene dat?

• wat vind je van deze tekst?

• wat hoor je? voel je? proef je?

• vat de boodschap van de tekst samen in een paar zinnen.

• wat zegt deze tekst over Jezus?

• wat kan ik hiermee?

1

2
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journalist
• Wanneer je journalist zou zijn, welke vragen zou je stellen aan de personen 

in deze tekst?

• Vat eens samen wat je in de krant zou plaatsen?

• Bedenk een pakkende kop die de lading dekt.

ontdekkende bijbelstudie (oF: inductieve bijbelstudie)
Een basisbenadering voor het doen van Bijbelstudie waarop diverse varianten 

gemaakt zijn.

Er zijn bij deze vorm van Bijbelstudie doen drie aandachtsvelden: 

1. Lezen (of: verkennen/observeren). 

 Je stelt jezelf de vraag: Wat staat er?

2. Luisteren (of: verklaren/interpreteren). 

 Je stelt jezelf de vraag: Wat betekent het?

3. Leren (of: verwerken/toepassen). 

  Je stelt jezelf de vraag: Wat zegt dit over Jezus en hoe beïnvloedt dit mijn 

leven?

vijf vragen
Lees een kort Bijbelgedeelte en probeer te begrijpen wat er staat. 

Beantwoord de volgende vijf vragen:

• Waar gaat het gedeelte over? 

• Over wie gaat het in het gedeelte? 

• Wat zegt dit over de Here God (of heel specifi ek over Jezus Christus)? 

• Wat zegt dit over jou? 

• Wat zegt de Heere God tot jou? 

4
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abC’tje
Deze Bijbelstudiemethode is heel geschikt als persoonlijke voorbereiding op 

een gezamenlijke Bijbelstudie.

• Geef het Bijbelgedeelte een titel 

• Kies uit het gedeelte het vers uit, dat het thema van het gedeelte het beste 

verwoordt. 

• Schrijf dit vers op. 

• Schrijf in eigen woorden een gedachte uit het gedeelte op, die je erg 

heeft aangesproken. Noteer in een paar zinnen hoe je deze waarheid kunt 

toepassen. 

• Noem moeilijke punten. 

• Schrijf alle dingen op, die je niet goed  begrijpt, of waar je moeite mee hebt. 

• Schrijf in eigen woorden een samenvatting van het gedeelte of de belang-

rijkste verzen. 

• Houd je aan wat er staat en probeer niet vooruit te lopen op wat het 

betekent. 

Wissel, wanneer je bij elkaar komt, wat je geleerd hebt uit en bespreek het. 

Probeer samen ook dieper op de betekenis van het gedeelte in te gaan en iets 

van Jezus te ontdekken. Trek tenslotte een persoonlijke conclusie: wat zegt 

dit mij?

studievragen 
Stel de volgende vragen bij een Bijbelgedeelte: 

• Wat zegt dit gedeelte over de God de Vader, God de Zoon, God de Heilige 

Geest? 

• Welke waarschuwing komt erin naar voren, ook voor mij? 

• Welke belofte wordt hier weergegeven, ook voor mij? 

• Welk gedeelte spreekt mij het meest aan? 

• Welk onderdeel kan ik gebruiken voor mijn persoonlijk gebed?

7
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vers-voor-vers methode
Dit is een grondige Bijbelstudiemethode die geschikt is om diepgaand een 

heel Bijbelboek te bestuderen. Kies een Bijbelboek uit.  Doe een korte 

achtergrondstudie over het boek.  Wie is de auteur? Waarom is het geschreven? 

In welke tijd? Wie zijn de belangrijke personen? Etc. Neem vervolgens het 

eerste hoofdstuk en bestudeer dat vers voor vers. 

Beschrijf per vers de volgende acties:

1. Kopieer. 

 Schrijf het vers over.

2. Parafraseer. 

 Beschrijf het vers in eigen woorden

3. Vraag en antwoord. 

 Wat vraag je je af?

4. Verwijzingen. 

  Zoek en bekijk relevante verwijzingen in de bijbel (tip: in -met name 

oudere- Bijbelvertalingen vind je vaak onder elke perikoop een lijstje met 

teksten die ook iets zeggen over dit gedeelte).

5. Zoek. 

  Zoek in een (Bijbels) woordenboek of encyclopedie naar de betekenis van 

bepaalde woorden of namen.

6. Maak een persoonlijke toepassing. 

  Hoe kan dit vers betekenis hebben voor je leven vandaag? (tip: kijk eerst 

of het iets zegt over Jezus Christus voor je het op jezelf toepast).

Wanneer je klaar bent met deze vers-voor-vers-analyse, kun je het hoofdstuk 

een titel geven en een kernvers of verzen aanstrepen. Schrijf een korte 

samenvatting van dit hoofdstuk. Herhaal het hele proces voor ieder hoofdstuk 

van het Bijbelboek. Bedenk vervolgens een titel voor het Bijbelboek.

9
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asPeCten van de tekst
Ga in de Bijbeltekst op zoek naar verschillende aspecten en leer zo de betekenis 

van de tekst beter verstaan.

1. Zakelijk aspect. 

 Wat gebeurt er precies?

2. Expressief aspect. 

  Welke gevoelens zijn er? Hoe worden die zichtbaar? Welke bedoelingen 

hebben sprekers, schrijvers, hoofdpersonen? Hoe presenteren deze per-

sonen zich?

3. Relationele aspect. 

  In wat voor verhouding staan de mensen tot elkaar? Welke rol spelen ze? 

Is er sprake van gelijkheid of ongelijkheid? Hoe voelen ze zich door elkaar 

behandeld? Wat laten ze zien van Jezus Christus?

4. Appellerend aspect. 

 Welke boodschap is er? Wat wil de één bij de ander bereiken?

gevoelens benoemen  
Breng onder woorden welk gevoel (of welke gevoelens) er bij je boven komen 

als je een Bijbelgedeelte leest. 

• Lees het gedeelte door. 

• Leg je Bijbel vervolgens opzij en stel jezelf de vraag: welk gevoel roept dit 

gedeelte nu bij me op? Maakt het me boos, dankbaar, verdrietig, blij, somber, 

bang, onzeker, rustig of wat voor gevoel dan ook? 

• Breng voor jezelf onder woorden waarom dit gedeelte juist dit gevoel 

oproept? Hoe komt dat, wat is er gebeurd, waar moet je aan denken? 

• Pak je Bijbel er weer bij en lees het gedeelte nog een keer. Klopt het dat dit 

gedeelte juist dit gevoel oproept. Waarom wel/niet? Wat ga je ermee doen? 

• Deel je ervaringen met elkaar.

10
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luisterend lezen (bijbelleZen met het hart)
Bij deze Bijbelstudiemethode worden de Bijbelwoorden met het hart gewogen, 

het leven wordt ernaast gelegd en ten slotte kleurt het Bijbelgedeelte het 

gebed.

1. Rust. 

 Zorg voor rust in je omgeving en in je hart. 

 Richt je op God, door bijvoorbeeld iets te zingen.

2. Gebed. 

 Bid om de hulp en leiding van de Heilige Geest.

3. Lezen. 

  Lees de tekst. Om deze goed in je op te kunnen nemen moet het geen 

grote lap zijn. Kies eventueel een kernpassage uit de Bijbelstudie uit. 

  Lees de tekst langzaam, aandachtig, rustig en meerdere malen, hardop en 

voor jezelf, zodat de tekst tot je door kan dringen. Lees de woorden alsof 

je ze voor het eerst hoort. Raak zo vertrouwd met de woorden, bewaar ze 

in je hart.

4. Overdenken. 

  Overdenk de tekst (voor jezelf, in stil gebed), laat de tekst op je inwerken.  

Associeer, breng de tekst in verband met je eigen leven. Lees de tekst 

opnieuw.  Sta stil bij woorden die je opvallen, die blijven hangen.  Vraag je 

(biddend) af: wat zegt dit woord me? Wat raakt me?  Voel ik weerstanden: 

boosheid, verdriet, machteloosheid, verzet?  Is er iets dat me treft, wat ik 

mooi vind, waar ik blij van word, wat me verdrietig maakt? Waarom raakt 

het mij?  Wat kan ik in verband brengen met Jezus Christus? Wat kan het 

betekenen in mijn situatie? Hoe kan ik op deze woorden reageren?

5. Uitwisselen. 

  Wissel kort met elkaar uit wat je opvalt, wat je ervaren hebt, wat je raakt, 

wat blijft hangen, wat God duidelijk maakt.

6. Gebed.

  Breng in gebed bij de Here wat je ontdekt hebt, wat je geleerd hebt en 

wat je je (nog) afvraagt. Bedank Hem voor wat je ontdekt hebt. Bid om 

vergeving voor de verkeerde dingen die je bij jezelf tegenkomt en bid om 

kracht om te doen wat Hij van je vraagt.

12



34 Bijbelstudieoefeningen - ‘de Bijbel is dynamiet’

leCtio divina
De volgende handleiding is bedoeld als leidraad voor iemand die leiding wil 

geven aan een gezamenlijke oefening in lectio divina. De begeleider van de 

gezamenlijke lectio divina maakt gebruik van de onderstaande teksten die 

hardop worden gezegd. De lectio divina zelf wordt ingeleid met een gebed om 

de leiding van de heilige Geest. 

• GEBED OM DE HEILIGE GEEST

LECTIO

• “Ik lees nu twee keer het gekozen Schriftgedeelte voor. Ik wil jullie vragen 

uit dat Schriftgedeelte één woord of één zinswending naar boven te laten 

komen waardoor je je op dit moment in het bijzonder aangesproken voelt. 

Nadat ik het Schriftgedeelte tweemaal heb voorgelezen is er een tijd van 

stilte. Daarna nodig ik jullie uit om het woord of de zinswending waardoor je 

speciaal werd aangesproken hardop te zeggen.”

• LEZING 1 - tweemaal

• STILTE...

• “Ik nodig je nu uit om, als je dat wilt, hardop het woord of de zinswending uit 

het gelezen Schriftgedeelte te zeggen waardoor je je in het bijzonder voelde 

aangesproken.”

• DELEN...

MEDITATIO

• “Ik lees nu nogmaals het Schriftgedeelte voor. Ik wil je vragen om daarna 

te mediteren over het woord of de zinswending waardoor je je speciaal 

aangesproken voelde. Straks ontvang je de gelegenheid om in een of twee 

zinnen te delen wat er uit je meditatie is gekomen. Je kunt vragen als deze 

overwegen: ‘Wat zegt de Geest tegen mij? Hoe is dat van toepassing in mijn 

leven?’”
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• LEZING 2

• STILTE...

• “Als je wilt, mag je nu in een of twee zinnen zeggen wat er uit je meditatie in 

de stilte naar voren is gekomen.”

• DELEN...

ORATIO

• “Ik lees nu opnieuw het Schriftgedeelte voor. Na deze lezing zal er tijd zijn 

voor een gebed dat opkomt uit je meditatie over het ontvangen woord of de 

ontvangen zinswending.”

• LEZING 3

• STILTE...

• “Ik wil je vragen om, als je dat wilt, biddend onder woorden te brengen wat 

je als antwoord het woord of de zinswending tegen God wilt zeggen.”

• DELEN...

CONTEMPLATIO

• “Ik lees het Schriftgedeelte nu voor de laatste keer voor. Daarna is er een 

tijd van stilte die als doel heeft om het gehoorde nog dieper tot je door te 

laten dringen en om je erop voor te bereiden het gehoorde met je mee te 

nemen in het dagelijkse leven. Ik zal deze stille tijd beëindigen met een kort 

dankgebed.”

• LEZING 4

• STILTE...

• DANKGEBED



36 ‘de Bijbel is dynamiet’

©  r e i n i e r  k r a m e r

g e m a a k t  d o o r :  a n n e m a r i e  s c h u t t e


