Leidingdeel bij Handreiking Jij en je Bijbel
Het onderwerp ‘Jij en je Bijbel’
Jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar maken de overstap van het voorgelezen worden naar
zelfstandig de Bijbel gaan bestuderen en lezen. Tot aan het eind van de basisschool bestaat de
kennisoverdracht vanuit de Bijbel voornamelijk uit het vertellen en uitleggen. Met de overstap
naar het voortgezet onderwijs is de jongere toe aan het zelfstandig lezen en bestuderen van de
Bijbel. De christelijke geloofsovertuiging zoals die vanuit gezin, kerk en school overgedragen is,
moet een persoonlijke zaak worden. Het is nodig om daarbij zelf de Bijbel te bestuderen, maar dat
is niet makkelijk. Wanneer jongeren een gedeelte voor zichzelf uit de Bijbel lezen, begrijpen ze dan
wat er staat en wat er bedoeld wordt? Bijbelstudie moet geleerd worden. Daar willen we in deze
schets een aanzet voor geven.
Het belang van dit onderwerp
Uit het onderzoek Om het hart van jongeren (LCJ 2009) blijkt dat 35% van de jongeren de Bijbel
dágelijks leest, en 31% nooit. Dat zijn cijfers om van te schrikken. Zeker als je dan ook weet dat van
het totaal aantal jongeren 55% aangeeft de Bijbel bij het persoonlijk lezen soms of nooit te
begrijpen! Jongeren díe aangeven de Bijbel te begrijpen, nemen Gods geboden vaker serieus.
Anderzijds zijn ook zij het lang niet altijd eens met Bijbelse stellingen. Het is heel belangrijk dat we
jongeren leren de Bijbel te lezen (en welke hulpmiddelen er ter beschikking staan om de Bijbel ook
te begrijpen). Maar ook moeten we onze jongeren leren dat alleen Gods Woord lezen niet
voldoende is. De Heere vraagt ons er naar te leven (Matth. 7:24-27)!
Op de club kun je het goede voorbeeld geven en jongeren leren hoe de Bijbel te lezen. Een aantal
praktische handreikingen (zie voor meer tips Om het hart van jongeren, te bestellen via www.lcj.nl
> catalogus).







Bid met de jongeren om de leiding van de Heilige Geest voordat je de Bijbel open doet.
Laat iedereen meelezen in een eigen Bijbel en om beurten een tekst voorlezen.
Laat een tekst eens in eigen woorden samenvatten.
Stel vragen: Wat betekent dit gedeelte? Wat betekent het voor ons?
Probeer te laten zien hoe actueel de Bijbel is voor jongeren vandaag.
Houd een keer een inleiding over het thema “Hoe lees je de Bijbel?”

Opbouw en behandeling van de schets
De schetsen zijn op de volgende manier opgebouwd:
Schets 1

Het ontstaan van de Bijbel
Hoe je je Bijbel gebruikt

vraag 1-4 (en Bijbelstudievragen, leesstukje, opdracht)
vraag 5-6 (en praatstukje, opdracht, stellingen,
leesstukje)
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Schets 2

De persoonlijke omgang
met Gods Woord
Hoe je de Bijbel bestudeert

vraag 1-2 (en Bijbelstudievragen, opdracht, praatstukje)
vraag 3-4 (en twee opdrachten, praatstukje, leesstukje,
stellingen)

Schets 1 gaat vooral in op kennisvragen, schets 2 nodigt meer uit voor een gesprek.
Beide schetsen zijn makkelijk in twee stukken (avonden) te verdelen. Let er wel op dat er een
duidelijke opbouw in de schetsen zit. Je kunt dus niet elke groep bij een andere vraag laten
beginnen! Tips voor behandeling van de schetsen:

Lees de schets helemaal door met de groep en bespreek dan (een deel) van de vragen en
opdrachten in groepjes.

Je kunt vier avonden over de twee schetsen doen. De hoeveelheid opdrachten is zeker
toereikend.
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Liedsuggesties

Psalm 56:5

God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Bewaar ons Heere bij Uw Woord (nr. 126, Uit aller mond)

Welzalig de man die niet wandelt

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Antwoorden schets 1 – Een Brief voor je
Startopdracht
De startopdracht is een schriftlezing; wat zegt de Bijbel over zichzelf?
Luk. 1:1-4 en 2 Tim. 3:10 - 4:5
de gebeurtenissen zoals Lukas die beschrijft. Ze zijn betrouwbaar omdat hij ze van
ooggetuigen gehoord heeft en hun verhalen opgeschreven heeft. De gebeurtenissen hebben
zich onder hen voltrokken.
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-

Lukas wil Theofilus (wie dat is geweest, is niet bekend) overtuigen van de betrouwbaarheid
van de zaken waarmee hij bekendgemaakt is.
Timotheüs wordt opgeroepen te blijven bij het getuigenis van God en Zijn leer, zoals die
door Paulus aan Timotheüs geleerd is. Timotheüs wordt verder opgeroepen deze boodschap
te verkondigen, ook als dat moeilijk is.

Om over te praten
Deze vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van hoe jongeren de Bijbel lezen. Probeer tijdens
het gesprek vooral informatieve vragen te stellen en nog niet in te gaan op het belang van het
zelfstandig lezen van de Bijbel.
Vraag 1.

Wat betekent de Bijbel voor jou?
Een vraag die het algemene praten over de Bijbel persoonlijk maakt. Waarschijnlijk
een lastige vraag voor de jongere clubleden. Probeer toch wat persoonlijke reacties
los te maken.

Vraag 2.

Kun je verschillende soorten Bijbelboeken noemen?
- Geschiedenissen van het volk Israël (Genesis-Richteren, Koningen, etc.)
- Profetische boeken (Jesaja, Jeremia, Hosea, etc.)
- Evangeliën/historische boeken (Mattheüs, Markus, etc.)
- Brieven (van Paulus, Petrus, Johannes)
- Apocalyptische boeken (De Openbaring van Johannes)
- Dichterlijke boeken (Psalmen, Hooglied)

Vraag 3.

We belijden dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest. De Heilige Geest is
eigenlijk zelf de schrijver. Wat betekent dat?
De Heilige Geest bestuurde de gedachten van degene die een gedeelte van de Bijbel
schreef. Aan de ene kant zien we de eigen stijl en taal van de Bijbelschrijvers in hun
boeken naar voren komen. Maar de Heilige Geest is met eerbied gezegd de
“Regisseur” van de Bijbel. Hij bepaalde welke woorden, geschiedenissen, beloften
en waarschuwingen voor de mensen van belang waren en zijn om mensen van alle
tijden de volkomen weg tot de zaligheid te leren.

Opdracht
Waarmee vergelijkt de schrijver Gods Woord en waarom?
Tekst

Vergelijking

2 Petrus 1:19

Licht

Psalm 119:105

Waarom

Omdat het het middel is waardoor wij verlicht worden met de
kennis van de zaligheid.
Lamp en een Gods Woord verlicht je pad zodat je de goede weg niet
licht
verlaat.
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Jeremia 23:29

Vuur

Hebreen 4:12

Tweesnijdend
zwaard

Het vuur bestraft/vernietigt degenen die het Woord van God
verdraaien.
Het zwaard is in staat de gedachten en opvattingen van het
hart te ontleden. Niets blijft voor God verborgen, alles is
zichtbaar voor Zijn ogen.

Vraag 4.

a. Wat is de boodschap die in de brief staat? Kun je die in een paar zinnen
opschrijven?
God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.
b. Wat doe jij met de boodschap die in de brief staat?
Probeer hier als leidinggevende tot een persoonlijk gesprek met de jongeren te
komen.

Vraag 5.

a. Waarom zouden ze dat doen?
Ongelovigen kunnen de Bijbel lezen uit interesse. Ze willen meer weten van de
christelijke godsdienst of wat christenen beweegt. Het is belangrijk om te weten
wat er in de Bijbel staat om schilderijen en literatuur uit de vorige eeuwen goed te
kunnen begrijpen.
b. Kan de Heilige Geest ook op deze manier werken?
De Heilige Geest kan ook op deze manier werken. De Heilige Geest kan het gelezen
gedeelte toepassen aan het hart, de woorden van God persoonlijk maken voor
degene die het leest. Daardoor gaat de lezer God zoeken, nadat God door de Heilige
Geest tot hem gesproken heeft.

Vraag 6.

Wat staat er in 2 Timotheüs 3:16? Wat betekent deze tekst?
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.
Dit betekent: Elke schrifttekst is door God geïnspireerd/ingegeven en kan gebruikt
worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op
te voeden tot een deugdzaam leven.

Om over te praten
In de Bijbel maakt God Zichzelf aan mensen bekend. God heeft zich rechtstreeks aan mensen
geopenbaard. Gods Woord heeft gezag omdat het Zijn volmaakte Woord is. Door de inwendige
werking van de Heilige Geest wordt de gelovige er volledig van overtuigd dat de Bijbel Gods
Woord is en dat God via Zijn Woord direct tot hem spreekt.
Opdracht
De vraag in Vraag 86 van de Heidelberger Catechismus is, waarom wij nog steeds goede werken
moeten doen als we alleen door de genade in Christus verlost kunnen worden.
Omdat:
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we door het offer van de Heere Jezus niet alleen gerechtvaardigd (gered) worden, maar Hij
ook Zelf ervoor zorgt dat we heilig gaan leven.
we uit dankbaarheid voor Christus’ offer behoren te doen wat God van ons vraagt en zo
laten zien dat wij nieuwe mensen/kinderen van God zijn.
we zo door de vruchten van het geloof van de echtheid van ons geloof verzekerd worden.
anderen door onze levenswandel ook voor Christus gewonnen kunnen worden en in Hem
gaan geloven.

Stellingen
Bij stellingen is het goed om ‘voors’ en ‘tegens’ (ook als je het daar zelf niet mee eens bent) paraat
te hebben. Een tegenovergestelde mening kan de ander helpen om zijn menig duidelijk te krijgen
en te verwoorden.
Stelling
Ik ben blij dat ik een
Bijbel heb.

Voor
Dan kan ik altijd Gods Woord lezen en
lezen wat God mij te zeggen heeft.

Als je de Bijbel gelooft,
ga je anders tegen
jezelf aankijken.

In de spiegel van Gods wet zie ik
hoeveel zonden ik doe.

Als je de Bijbel gelooft,
ga je anders tegen je
naaste aankijken.

God heeft Zijn Zoon gegeven voor álle
mensen. God wil dus dat álle mensen
bekeerd worden, ook mijn vrienden.

Tegen
Als God tot mij wil spreken dan
kan dat ook op andere
manieren.
Veel gelovigen in de Bijbel
doen de meest verschrikkelijke
zonden zoals David
bijvoorbeeld. Ik val wel mee.
Ik weet al hoe de anderen zijn,
daar heb ik de Bijbel niet bij
nodig.

Antwoorden schets 2 – Jij en Bijbelstudie.
Startopdracht
De startopdracht is een schriftlezing; wat zegt de Bijbel over zichzelf?
Hand. 8:26-40

Verstaat (begrijpt) gij ook hetgeen gij leest?

Jesaja 53:7: “Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is
voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn
oordeel weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde
weggenomen.”

Filippus spreekt met hem over het evangelie van Jezus Christus waarbij hij deze Bijbeltekst
als uitgangspunt neemt.
Vraag 1.

Wat herken je van de gedachten van Jasper?
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Je schept veiligheid in een groep (waarin je hoopt dat jongeren over zichzelf gaan
vertellen) door te vertellen wat jou bezighoudt. Door te vertellen (eerlijk en
kwetsbaar maar wel leidinggevend) over jouw ervaringen met tijd nemen voor
Bijbellezen en gebed.
Opdracht
Is de tijd van jou? Waarom heb jij de tijd gekregen?
Iedereen krijgt zijn levenstijd van God. God bepaalde wanneer je geboren werd en God heeft je
sterfdag bepaald. God geeft jou genadetijd, tijd om Hem te zoeken tot eeuwig heil. God geeft je
levenstijd om Hem te eren en te dienen.
Vraag 2.

Wat zou jij doen als je Anne was?
Jongeren vinden het lastig om uit de toon te vallen bij hun vrienden. Het is moeilijk
om gedrag te veranderen. Ze kunnen bang zijn om voor “heilig boontje’’ uitgemaakt
te worden. In dit geval betekent gedragsverandering (opletten tijdens de
kerkdienst, meelezen in je Bijbel) uitkomen voor Zijn Naam!
Je kunt jongeren ook vragen hoe ze zouden reageren op Anne.

Opdracht
Vertel aan elkaar hoe jullie ‘stille tijd’ houden.
Idem als bij vraag 1. Je kunt het gesprek op gang brengen door te vertellen hoe jijzelf ‘stille tijd’
houdt. Daaraan kun je vragen koppelen als: gebruikt iemand een dagboekje naast de Bijbel? Welk
dagboek? Wordt er aan tafel een methode voor huisgodsdienst gebruikt? Is het gewoon in het
gezin dat er ‘stille tijd’ gehouden wordt? Hoe doen hun ouders dat? Hoe zouden ze zelf ‘stille tijd’
willen houden?
Opdracht
Oefen deze laatste methode met een gedeelte uit de Bijbel (evt. dat van de kamerling).
Hand. 8:26-40

Het boek van de Handelingen der Apostelen is door Lukas geschreven. Het gaat over de
verspreiding van het christendom in het Romeinse rijk door het werk van de Heilige Geest.
Het boek is geschreven aan Theofilus.

Handelingen is waarschijnlijk geschreven in de jaren 80 tot 100 van de eerste eeuw. Het is
geschreven buiten Palestina.

Verschillende teksten zijn heel belangrijk, zoals vers 30 (“Verstaat gij ook hetgeen gij
leest?”), maar ook vers 35 (waarin staat dat Filippus Jezus gaat verkondigen).

Alleen Gods Woord lezen als een stuk tekst is niet genoeg. Gods Woord moet bestudeerd en
uitgelegd worden. Het is nodig dat Gods Woord toegepast wordt door de Heilige Geest aan
je hart. Dat je persoonlijk de Heere Jezus leert kennen. Dan werkt Gods Woord in je tot
zaligheid.
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Doen: Vragen om hulp en bijstand van de Heilige Geest. Dan Gods Woord bestuderen, uitleg
erbij zoeken. Bidden of de Heilige Geest Gods woorden wil zegenen.
Niet doen: Bijbelgedeelte lezen en dan denken: zo, ik heb mijn plicht weer gedaan! Of: laat
maar zitten dat lezen, ik doe het toch niet goed…

Tip: neem als leidinggevenden eens een ander Bijbelgedeelte en bestudeer dat volgens deze
vragen!
Vraag 3.

Vraag 4.

Zoek op wat er in de Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 1, artikel 3 staat.
Om mensen tot het geloof te brengen, stuurt God Zijn boodschappers (uitleggers
van Zijn Woord). Hij wil dat mensen opgeroepen worden tot bekering en het geloof
in Jezus Christus, de Gekruisigde.
Waarom zou de Heere aan zo iemand uit Ethiopië het Evangelie bekend maken?
Er staat in de Bijbel dat God niet wil dat ook maar iemand verloren zou gaan. Zijn
Woord moet verkondigd worden tot aan de uiteinden van de aarde. De kamerling
(Ethiopiër) kon de mensen in zijn thuisland weer bekend maken met Gods Woord!

Stellingen
Bij stellingen is het goed om ‘voors’ en ‘tegens’ (ook als je het daar zelf niet mee eens bent) paraat
te hebben. Een tegenovergestelde mening kan de ander helpen om zijn menig duidelijk te krijgen
en te verwoorden.
Stelling
Aan tafel, op school, in de kerk
uit de Bijbel horen lezen is
voldoende.

Voor
Dat is minstens 3x per dag,
meer kan ik niet onthouden.

Het is goed een Bijbelboek achter
elkaar te lezen.

Dan leer ik meer over de
verbanden tussen
Bijbelgedeeltes. Gods Woord
is één geheel
Ik leer God beter kennen door
het lezen van Zijn Woord. Dat
geeft rust en vrede.

Gods Woord geeft mij vrede

Tegen
Het is belangrijk dat je zelf tijd
neemt voor Gods Woord en de
Heere in de stilte tot je hart laat
spreken.
Je moet lezen waar je op dat
moment behoefte aan hebt.

Ik word onrustig van teksten die
zeggen dat je je moet bekeren
omdat je anders verloren gaat.
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