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Karakter zonder kennis
heeft vaker succes dan
kennis zonder karakter.
Cicero

belangrijkste
Boek
tekst Puntuitredactie
beeld RD, Alex van Pijkeren

Bijbellezen. Onmisbaar,
leerzaam, moeilijk, intensief.
Zomaar een paar kreten die
in je opkomen bij dit onderwerp. In de afgelopen week,
maar ook in voorgaande
jaren, is veel geschreven en
gesproken over Bijbellezen
onder jongeren. Op deze
pagina een samenvoeging
van eerdere interviews, tips
en een verwijzing naar een
onlineoverzicht. Ook start
vandaag het nieuwe Bijbelleesrooster van Puntuit, met
als thema voor komende
week ”Bijbellezen”.

Interview L. Snoek
In een interview met L. Snoek, schrijver van het boekje
”Waarom zou ik de Bijbel lezen”, komt duidelijk naar
voren dat je de Bijbel niet ongeopend op je nachtkasje
moet laten liggen. „Bijbellezen is soms gewoon doorzetten. Een van de belangrijkste redenen om te lezen
is: het is een eer voor God als je Zijn Woord leest.”
Ook wachten op bekering voordat je de Bijbel pakt
is geen optie, vindt Snoek in het interview uit 2009.
„Een jongere die de Bijbel niet leest omdat God
hem het verlangen niet geeft, geeft aan dat Gods
Woord voor hem niet zwaar weegt. Wat denk je
dat de Heere dan van jou vindt? Als je dat niet
interesseert, is Gods antwoord: „Dan zijn de
consequenties voor jezelf.” Dat klinkt hard,
maar is wel de waarheid.”

>>puntuit.nl/bijbellezen voor een overzicht van
eerder verschenen artikelen.

Cijfers
- Gemiddeld neemt een op de

- Het Landelijk Contact Jeugdwerk

drie kerkelijke jongeren dagelijks
de tijd voor Bijbellezen. Zij doen
dat meestal kort, zo’n vijf tot tien
minuten per dag, en begrijpen
vaak niet wat ze lezen.
- De Hervormd Gereformeerde
Jeugdbond (HGJB) hield in 2005
een onderzoek onder 315 kerkelijk
meelevende tieners en jongeren.
Voor 35 procent van hen bleek
persoonlijk Bijbellezen geen dagelijkse gewoonte.

(LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken deed in 2008 onderzoek onder 3332 jongeren. Van
hen las ruim een derde dagelijks
in de Bijbel, een derde deed dat
zelden of nooit.
- De Jeugdbond Gereformeerde
Gemeenten (JBGG) hield in 2003
een onderzoek onder 1100 jongeren. Bijna de helft van hen gaf aan
dagelijks uit de Bijbel te lezen. Een
kwart deed dit nooit.

Tips
- Bid voordat je de Bijbel
openslaat om een zegen.
- Gebruik een Bijbelrooster,
aan de hand waarvan je de
hele Bijbel doorleest.
- Stel jezelf telkens vragen
bij een gelezen gedeelte:
wat leer ik hiervan over
de Heere, over de Heere
Jezus en over mezelf?
- Sla niet telkens willekeurig je Bijbel open,
maar begin aan een
hoofdstuk en lees dat
stukje voor stukje door.
- Schrijf de dingen die je
niet snapt op een briefje

bijbelrooster
Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie
rond een bepaald onderwerp. Deze week is het thema
”Bijbellezen”.
zondag

Johannes 5:31-40

maandag

Johannes 5:41-47

dinsdag

2 Timotheüs 3:10-17

woensdag

Psalm 119:1-16

donderdag

Handelingen 17:10-15

vrijdag

Romeinen 15:1-11

zaterdag

Psalm 43

Citaten
Herman van Wijngaarden (HGJB):
„Bijbellezen hoort tot de corebusiness van
een christen. Je kunt God niet leren kennen
buiten de Bijbel om. Dat vraagt meer dan
vijf minuten per dag.”
Laurens Kroon (JBGG): „Jongeren baseren hun mening al gauw op losse teksten
uit de Bijbel. Hierdoor raken ze het zicht
op de juiste geloofsleer en de praktische
toepassing van Gods Woord in hun leven
kwijt.”
Steven Middelkoop (HHJO): „Discipelzijn begint met discipline. Net zoals je
elke dag je mail checkt, mag je ook elke
dag de Heere zoeken.”

Van Wijngaarden: „Bijbellezen moet niet
zoiets worden als naar de tandarts gaan. Zo
van: het is niet leuk, maar het moet.”
Ds. Meeuse: „Een kwartier Bijbellezen kost
maar één procent van de tijd die een dag
heeft.”
Elisa (18): „’s Ochtends Bijbellezen is heel
goed: je bent dan fit, waardoor je je gedachten er goed bij kunt houden. Maar het is wel
lastig dat vol te houden.”
Jan (15): „Als je geen zin heb in Bijbellezen, moet je júíst lezen. Er komt misschien
wel iets wat je boeit, waardoor je toch blij
bent dat je bent gaan lezen.”

en zoek die later op.
- Zoek niet krampachtig
naar een toepassing op
je eigen leven.
- Verdiep je in de achtergronden van de Bijbel,
zodat je de gedeeltes
beter begrijpt.
- Via de website dagelijkswoord.nl kun je je
bijvoorbeeld dagelijks
een Bijbeltekst via
e-mail of sms laten
toesturen.

>>puntuit.nl/bijbelrooster voor uitleg van de teksten.

