Jaarthema 2017-2018

De bijbel
is

dynamiet
is

Immanuelkerk

Maranathakerk

Zoek de Heer en leef!!

Voorwoord
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.
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.

Deelthema 1 Het Grote Verhaal
Periode: zondag 27 augustus tot zondag 10 september
wordt over dit thema gepreekt.

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?
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.

Literatuurtips:
•
Gijs van den Brink & Cees van der Kooi, Christelijke dogmatiek,
hoofdstuk 13
•
Almatine Leene & Wim Markus, Dogmatiek voor iedereen, 		
hoofdstuk 3
•
Jakob van Bruggen, Het lezen van de Bijbel
•
Gordon D. Fee & Douglas Stuart, Haal meer uit de Bijbel
•
Jasper Klapwijk, Het goede nieuws van het Oude Testament
•
Jasper Klapwijk, Beter nieuws uit het Nieuwe Testament
•
Jasper Klapwijk, Gelukkig Gereformeerd
•
Jan Vermeer, Hoe lees je de Bijbel? (praktisch boekje)
•
Ad de Bruijne & Hans Burger (red.),
Gereformeerde hermeneutiek vandaag
De Bijbelse hoofdlijn:
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”)
OT:

Jakob (12 stammen van Israël)
Stam Juda
Davids huis

JEZUS
12 leerlingen (dicipelen)
Israël
NT:

Israël en Samaria
Hele wereld
Wederkomst:
nieuwe hemel en nieuwe aarde

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).

Deelthema 2: God en het lijden.
Periode: zondag 19 en zondag 26 november (eeuwigheidszondag)
wordt over dit thema gepreekt.

De wereld zucht, de wereld lijdt! Kinderen worden slachtoffer van
oorlogsgeweld, mensen sterven van de honger. De geur van de dood
heerst in de straten waar IS de macht in handen heeft.
Parijs, Londen, Brussel, Manchester: de ene aanslag volgt op de andere.
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?
Kijktip:
• Denkstof-serie: ‘Ik lijd met je mee.’ En: ‘Bestaat er wel een God?’
Literatuurtips:
• 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

Deelthema 3: GEWELD IN DE BIJBEL
Periode: zondag 21 en zondag 28 januari 2018 wordt over dit thema gepreekt.

“De islam is een gewelddadige religie.” Dat hoor je vandaag de dag veel
beweren. En we kunnen het ons ook wel voorstellen. Uit naam van Allah worden er vreselijke aanslagen gepleegd met vele dodelijke slachtoffers 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? Als 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 gewelddadig 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? In een tweetal preken hopen wij op
deze vragen in te gaan.
Literatuurtips:
•
Hetty Lalleman, Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van
het Oude Testament houd.
•
Christopher J. Wright, De God die ik niet begrijp: over lastige
geloofskwesties. (blz. 75-116).

Deelthema 4:
Nieuw leven, de Bijbel vernieuwt
Periode: zondag 8 en zondag 15 april 2018 wordt over dit thema gepreekt.

Met een computer kun je veel doen. Ik gebruik hem vooral om teksten
mee te schrijven. Ik kan er ook mee op internet en ik kan mails versturen. Een computer kan veel meer, maar daar doe ik weinig mee. Eigenlijk maak ik maar een 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 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:
• Tom Wright, Eenvoudig christelijk (met name hoofdstuk 13 en 14)

Bijlage: Bijbelstudieoefeningen
1) De Zweedse methode:
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?
2) De Zweedse methode, variant:
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?
3) 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?

4) 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.
5) 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?
6) 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 specifiek over Jezus Christus)?
- Wat zegt dit over jou?
- Wat zegt de Heere God tot jou?
7) 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
belangrijkste 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?
8) 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?
9) 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.
10) 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 personen 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?
11) 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
12) 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.

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?'"
(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 be-

ëindigen met een kort dankgebed."
(LEZING 4)
(STILTE...)
(DANKGEBED)

wendy beukers

