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Suggestie om te beginnen:
Begin de avond met
persoonlijke woorden van
God te delen, door middel
van een favoriete Bijbeltekst.
Wat raakt je in deze tekst?
Om te zingen:
Opw. 420
Opw 245
Opw. 689
This is the air I breathe
Om te lezen:
Deut. 30:11-15, 19b-20
Joh. 14: 23
Joh. 6:63b
Hebr. 4:12

Vier je Bijbel
Vanwege Nationale Bijbelzondag, met het thema ‘Vier je Bijbel’, is het thema Gods Woord. De
Bijbel vieren? Aan de ene kant is de Bijbel een geweldig boek! Veelzijdig, diep, en inspirerend om
te lezen. Ik merk ook dat de Bijbel mijn vertrouwen op God voedt, en doet groeien. Petrus drukt
dit heel beeldend uit (1 Petrus 1:23,): … verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk
van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Maar er is ook een andere kant, er zijn ook veel vragen. Ik snap niet waarom de Bijbel soms zo
onduidelijk is. Bijvoorbeeld als het gaat over de doop, of over schepping-evolutie, of over ethische
vragen, of over de vrouw in het ambt. Christenen zijn en blijven het oneens over wat de Bijbel
hierover aangeeft. Waarom heeft God het niet gewoon in één keer duidelijk gemaakt?
Je kunt ook moeite met het geweld in sommige verhalen. Iemand stelde deze vraag: “Kun je mij
het verschil uitleggen tussen praktijken van ISIS en wat ik lees in Jozua? De lijst met vragen en
moeilijkheden is langer, maar mijn eigenlijke punt is dit. Hoe gaan we om met deze vragen?
Kunnen we in de lichtboog een klimaat bevorderen waarin we ruimte ervaren om het te hebben
over de moeilijke kanten van het leven, van geloven, en óók van de Bijbel.
Nou, hoe gaan we hiermee verder. Laat ik drie dingen noemen die mij zelf helpen.
Lees de Bijbel zoals je een vis eet. Het gaat om het voedzame vlees, niet om de graatjes. Maar als
er toch een graatje in je keel blijft steken, blijf er dan niet mee rondlopen. Stel je vragen. Je bent
niet de enige die tegen dingen aanloopt. En er is veel literatuur die je echt verder kan helpen!

Voor het gebed:
Vraag iedere keer de Heilige
Geest of Hij je wil helpen bij God bewust kiest voor kwetsbaarheid in hoe Hij zich openbaart.
het Bijbel lezen.
God openbaarde zich in een baby die later timmerman werd. Jezus was mens onder de mensen –
Zie Efez. 1:17
Hij moest eten en slapen, etc. En tegelijk was Hij het levende Woord van God.
Zo geldt dit ook voor de Bijbel. Het gaat er soms ruw en ruig aan toe. Het is een voluit menselijk
Tip:
boek, een verzameling oude geschriften uit heel andere culturen dan die van ons. En tegelijk is de
Er zijn (digitale)
Bijbel het levende woord van God. Maarten Luther zei het zo: “De Bijbel is de kribbe waarin Jezus
hulpmiddelen om het Bijbel ligt.” God kiest voor kwetsbaarheid en nederigheid in hoe Hij zich bekendmaakt.
lezen te bevorderen:
Gods woord leeft en het bevordert leven. Wat een ontdekking vanuit het boek Deuteronomium.
www.bijbeljaar.nl
De Joden noemen dit vijfde boek uit de Torah; Devarim, dat wil zeggen ‘Woorden’. De woorden
in een jaar de bijbel door,
die God spreekt, staan centraal in Deuteronomium gekoppeld aan een tweede hoofdthema,
een hulpmiddel van Alpha. namelijk leven. Die twee – woord & leven – worden in de Bijbel steeds aan elkaar gekoppeld.
Je ziet het verband tussen die twee ook terug in Deut. 30:14-15 (HSV): Want dit woord is heel
www.bible.com
dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede
Allerlei leesplannen, en
voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.
dagelijkse teksten
Vs 11-13 Het is niet heel ver weg, ergens in de hemel, of aan de overkant van de oceaan. Gods
woord is niet iets waar je als eenvoudige gelovige niet bij kunt. Het is niet een woord dat alleen
www.dagelijkswoord.nl
Bijbelgeleerden kunnen begrijpen. Het is juist heel dicht bij ons. God Zelf gaf de Tien Geboden, de
tien woorden. Die tien woorden worden wel de allereerste tempel van het Joodse volk genoemd.
Scheurkalender 2018 van de God ‘woonde’ in deze woorden, te midden van zijn volk. God woont bij ons door Zijn Woord.
Bijbel in gewone taal
Kies dan het leven
Gods woord is als het ware een verlenging van Hemzelf. God liefhebben brengt dan ook met zich
mee dat je Zijn woord serieus neemt, dat je Hem wilt gehoorzamen. Deut. 30:19-20 (HSV):
Kies dan het leven… (dat wil ik wel! Maar hoe?)
door de HERE, uw God, lief te hebben, (hoe?)
Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden.
En dan volgt de prachtige uitdrukking: – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen…”.

Team Kerngroepen

1. De Bijbel lezen, welke plek Gods woord negeren betekent God Zelf negeren.
heeft dat in jouw leven, hoe Maar dan is er ook een andere kant, dat voel je wel aan. Als je Gods woord niet serieus neemt,
geef je dat vorm in je gezin? dan neem je Hém niet serieus. Zie Deut. 30: 17-18
Hoe doe je dat met tieners
en jonge kinderen? Waar
De woorden zijn geest en leven (Johannes)
loop je tegenaan? Welke tips God en zijn wetten/ woorden liggen in elkaars verlengde, ze zijn direct met elkaar verbonden.
kun je van elkaar leren? Hoe We zien hetzelfde principe in het Nieuwe Testament, als Jezus tegen zijn discipelen zegt: (Joh.
kunnen jullie elkaar
14:23) “Wanneer iemand van Mij houdt, dan zal Hij zich houden aan Mijn woord”. En dan “mijn
stimuleren?
Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen”. En dan is
er deze uitspraak van Jezus die ook direct doet denken aan Deuteronomium: (Joh. 6:63b, HSV).
2 Wat vind je van de
“De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en (ze) zijn leven”
gedachte om de Bijbel als
een vis te eten? De graatjes Gods Woord leeft! (Hebreeën)
eruit halen en onderzoeken? Er zijn allerlei parallellen tussen Deuteronomium en Hebreeën. Zelfs zo veel, dat deze brief wel
Hoe gaan jullie om met de een ‘nieuw Deuteronomium’ wordt genoemd. Het gaat mij nu om Hebr. 4:12, NBV: “Want
vragen die de Bijbel
levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt
oproept?
diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en
gedachten van het hart te ontleden”.
3. God woont in ons midden
door zijn Woord, Hij blijft
God is de levende God, en Hij spreekt op allerlei manieren.
niet veraf maar komt
Misschien denk je: ‘woord van God’ – dat gaat zeker over de Bijbel. Deels wel inderdaad, maar
dichtbij.
God spreekt op meerdere manieren. De uitdrukking woord van God is veelzijdig. In het Nieuwe
Lees Deut. 30: 11-20 en
Testament wordt ‘woord van God’ gebruikt voor
bespreek samen hoe God
(1) de Thora en andere geschriften van het Oude Testament.
woord en leven koppelt.
(2) Voor het onderwijs dat Jezus geeft.
Wat neem je mee van deze (3) Het preken door christenen heet ook ‘woord van God’.
tekst?
(4) En Jezus zelf wordt ‘Woord van God’ genoemd.
In de Hebreeënbrief klinken al deze betekenissen mee. Dat is een hoofdthema in de brief. Gods
4. Matth. 4:4 “De mens leeft Woord is al even levend en krachtig en veelzijdig als God Zelf!
niet van brood alleen, maar
van ieder woord dat klinkt Hoe levend en krachtig is Gods woord?
uit de mond van God.”.
In getuigenissen hoor je dat goed. Dit verhaal gaat over Mohammed. Mohammed woont in
Honger kun je stillen met
Nigeria en is moslim. Op een dag ontmoet hij een christen die hem een bijbel geeft. Maar
brood. Geven materiele
Mohammed heeft totaal geen interesse om dit boek te gaan lezen. In plaats daarvan rolt hij
zaken altijd voldoening?
sigaretten van de dunne papiertjes, dat is goedkoop en handig. Op een dag scheurt Mohammed
Herken je dat je ook
weer een bladzij uit de bijbel. Maar het komt er niet van om een sigaret te draaien. Daarom
geestelijke honger kunt
stopt hij de bladzij in zijn broekzak.
hebben?
’s Nachts kan hij niet slapen, en om de verveling te verdrijven, pakt hij het velletje papier uit zijn
broek en begint te lezen. Hij leest Psalm 34 vers 8: “Proef, en geniet de goedheid van de Heer;
5. ‘Niet ik lees dit woord,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.” Drie weken lang kan Mohammed dit vers niet uit zijn
maar het woord leest mij’
hoofd krijgen. Uiteindelijk zoekt hij de christen op die hem eerder de bijbel had gegeven. En
Heb je wel eens gemerkt dat deze jongeman vertelt Mohammed over Jezus. Daarna, op een nacht wanneer hij alleen op zijn
God jou iets zei, je hielp of kamer is, bidt Mohammed deze eenvoudige woorden: “God, ik wil U proeven zoals dit vers
waarschuwde, door een
zegt.” En diezelfde avond aanvaardt hij Jezus als zijn Redder en Heer. Daarna raakt hij direct in
gedeelte dat je in de Bijbel de problemen. Zijn familie verstoot hem,
las? Zie Hebr. 4:12
en zijn leven wordt bedreigd. Om een lang verhaal kort te maken: Mohammed gaat theologie
studeren in Amerika, en nog weer later wordt hij voorganger. Dat zijn leven zó’n wending zou
krijgen, had hij nooit kunnen bedenken! En het begon allemaal met één vers op een
verfrommeld blaadje papier. Met een psalmvers dat voor Mohammed begon te leven.
Gods woord is levend, en krachtig. God wil tot jou spreken, als je hiervoor openstaat, en je Hem
wilt gehoorzamen, en als je Hem vraagt om de leiding van de Heilige Geest.

