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les

HET boek
voor de mens
van vandaag
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Uit de tijd, te moeilijk,
alleen geschikt voor heel
vrome mensen.
De Bijbel maakt korte metten
met deze vooroordelen.
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Onze onzekere generatie

D

De hedendaagse mens begint zijn vertrouwen in toepassing van wetenschap en
techniek te verliezen. Ook stellen recente
politiek-sociale ontwikkelingen de mensheid voor
een berg van onopgeloste vragen:

De aangehaalde
bijbelteksten in deze les
komen uit de Nieuwe
Bijbelvertaling, editie
2004, tenzij anders
aangegeven.

Hoe lossen we problemen op zoals de opwarming
van de aarde?
Hoe vinden we uitwegen voor etnische onverdraagzaamheid?
Hoe zal de economische onzekerheid overwonnen
worden?
Hoe kan ik persoonlijke problemen zoals stress,
angst, eenzaamheid, huwelijks- en opvoedingsvraagstukken succesvol oplossen?
Ook de vraag naar de zin van het leven maakt
ons telkens weer onrustig: Waar kom ik vandaan?
Waarom leef ik? Waar ga ik heen?
De Bijbel geeft het uiteindelijke antwoord op actuele problemen. Daarom is het zeker de moeite
waard die Bijbel te lezen.

eel mensen kunnen met de Bijbel niets beginnen. Zij denken dat het Bijbellezen tot niets
leidt. Toegegeven, de waarde van de Bijbel ligt
niet bepaald voor het grijpen. Maar wie de moeite
neemt zich er werkelijk in te verdiepen, zal daarvan
zeker de vruchten plukken. Je zult een bijzondere
ervaring opdoen met de auteur van dit boek.

Ervaringen

“
“

Ik ben ziek en lijd vaak veel pijn. Voor mij is
de Bijbel een ware levenshulp. Ik leer iedere dag
dat God leeft en geen fouten maakt.”

K.E.

Soms raak je in verwarring door de
verschillende leerstellingen en inzichten van allerlei
`bijbeluitleggers’. Daarom heb ik de duidelijke
woorden van Jezus zelf nodig.”

M.G.
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“

Ik heb de Bijbel altijd al beter willen leren
kennen. Door deze cursus is me dat gelukt.
De Bijbel kan iemand in iedere situatie van het
leven verder helpen. God is voor mij niet langer
dood, maar weer tot leven gekomen.”

V.K.

“

De Bijbel is één boek
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De titelpagina van een
oude bijbeluitgave in de
zogenaamde Statenvertaling. Tot de vijftiger jaren
bleef de Statenvertaling
onder de Nederlandssprekende protestanten
de vrijwel algemeen
gebruikte uitgave van de
Bijbel. Nog steeds zijn er
gelovigen die deze vertaling prefereren boven de
Nieuwe Bijbelvertaling van
het Nederlands Bijbelgenootschap die in 2004
gereed kwam.

Als ik in de Bijbel lees, is het alsof ik in een
spiegel kijk, waarin ik mijzelf herken. Hij toont mij
mijn ware situatie, mijn gewoonten en mijn
karakter. Zelfs in ontmoediging en twijfel gaat er
niets boven dit boek. Niets heelt en helpt zo goed
als de Bijbel.”

Ch.M.

Persoonlijk
De Bijbel wil mij de Schepper leren kennen en hoe
een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan. In
de Bijbel belooft God:

“

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet,
want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke
rechterhand.”

(Jesaja 41:10)

Bovendien vertelt de Bijbel alles over Gods bedoeling met de mensen:

“

[God]… wil dat alle mensen worden gered en
de waarheid leren kennen. Want er is maar één
God, en maar één bemiddelaar tussen God en
mensen, de mens Christus Jezus.”

(1 Timoteüs 2:4,5)

Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn
burcht, nooit zal ik wankelen. Vertrouw op hem,
mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats.”

(Psalmen 62:3,9)

Ik krijg hulp om me te kunnen oriënteren in een
chaotische wereld.

“

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.”

(Psalmen 32:8)

God wil me vrede geven in een wereld zonder vrede.

“

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden
bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen
in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld
overwonnen.”

(Johannes 16:33)

Mijn verleden wordt goed gemaakt. God haalt een
streep door mijn schuld.

“

Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw
en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en
ons reinigen van alle kwaad.”

(1 Johannes 1:9)

5
Het boek van beloften

“

r wordt mij zekerheid en geborgenheid in
een onzekere wereld beloofd.

In elke situatie
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“

ls ik zorgen heb.

U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u
ligt Hem na aan het hart.”

(1 Petrus 5:7)

Als mensen me teleurstellen.

“

Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen
op mensen.”

(Psalmen 118:8)

Als ik de moed laat zakken.

“

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij
bemoedigd en gesterkt.”

(Psalmen 138:3)

Als twijfel me onrustig maakt.

“

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun
niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je
doet, dan baant hij voor jou de weg.”

(Spreuken 3:5,6)

Als ik eenzaam ben.

(Psalmen 139:5)

Als ik ziek ben.

“

Goed is het geduldig te hopen op de HEER die
redding brengt.”

(Klaagliederen 3:26)

Als het leven van alledag me teveel wordt.

“

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.”

(Matteüs 11:28)

Als het me goed gaat.

“

Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van
zijn weldaden.”

(Psalmen 103:2. Zie ook Psalmen 71:15 en 146:2)
Als er reden tot dankbaarheid is.

“

… dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in
de naam van onze Heer Jezus Christus.”

(Efeziërs 5:20)
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In elke situatie

“

U omsluit mij, van achter en van voren, u legt
uw hand op mij.”

Neem tijd en rust

De inzet
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et is belangrijk dagelijks met de Bijbel
bezig te zijn. Lees om te beginnen bij voorkeur korte stukken en kies hiervoor een
geschikte tijd waarop je niet afgeleid wordt, zodat je
in alle rust kunt lezen.

Doorzettingsvermogen
Raak niet ontmoedigd als sommige delen niet
duidelijk zijn of de Bijbel je geen kant en klare oplossingen voor je vragen biedt. Doorzetten wordt
beloond. Een enkel woord kan al zoveel licht op je
leven geven, dat je getroffen wordt door de kracht
van dit boek.

De winst
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I

k kan het voordeel van mijn Bijbelstudie niet
direct meten of in een grafiek weergeven.
Zoals een plant tijd nodig heeft om uit een
zaadkorreltje te groeien, zo beïnvloeden de woorden van de Bijbel geleidelijk en onopvallend mijn
begrip. Vrede vinden, God leren kennen en weer
hoop mogen koesteren geeft inhoud en zin aan
mijn leven. Een onuitputtelijke bron van energie
opent zich en wordt toegankelijk.

A

ls je nog niet zo thuis bent in de Bijbel, begin dan te lezen in het Nieuwe Testament,
het tweede deel van dit boek. (Zie hiervoor
de inhoudsopgave van je Bijbel).

Zo begin je
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Het evangelie naar Marcus of Lucas zijn goede delen
om mee te beginnen. Je kunt de hoofdstukken daarin
het beste verschillende keren in korte stukken lezen.
Neem daarna de tijd om ze in alle rust te overdenken.
Het helpt om jezelf bij het lezen en overdenken de
volgende vragen te stellen:
Wat staat er in de tekst?
Wat wil God mij zeggen?
Wat biedt Hij mij aan?
Wat kan ik hiermee doen?
Wat spreekt mij aan?
Wat kan ik doorvertellen?

Wanneer een tekst moeilijk te begrijpen is, kan een
bijbelvertaling in modern Nederlands helpen, zoals
de Bijbel in Gewone Taal (BGT), deze is ook te vinden
op www.debijbel.nl van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Wij gebruiken in deze serie lessen
de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), editie 2004.
Voor het zuiverste begrip van een tekst is het raadzaam een aantal verschillende bijbelvertalingen
met elkaar te vergelijken. Met een gratis account bij
het NBG (www.bijbelgenootschap.nl/debijbel-nl/)
krijg je toegang tot de Bijbel in Gewone taal en de
Nieuwe Bijbelvertaling, die naast elkaar gelezen
kunnen worden. Bovendien kun je zes bijbelvertalingen lezen, doorzoeken en vergelijken.
Veel gestelde vragen zijn:
Is de Bijbel geloofwaardig?
Is de Bijbel het woord van mensen of van God?
Hoe is de Bijbel ontstaan?
Deze en andere vragen worden in de volgende
lessen behandeld.

Zo begin je

De Nieuwe Bijbel
Vertaling (NBV) van 2004
en de Bijbel in Gewone
Taal (BGT) vertaling
van 2014.
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Het thema van de volgende les is:

Verbazingwekkende
feiten
Dit boek verovert de wereld! Het ontstaan
en de verspreiding van de Bijbel zijn uniek.
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