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JAARTHEMA: ‘De Bijbel is dynamiet’ 
 

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. Welke boekencompetitie we ook 

organiseren in Nederland: de Bijbel wint nog altijd, zelfs onder 

mensen die zelf geen christen zijn. Het is al ruim 2000 jaar een 

wereldwijde bestseller!  

De Bijbel is dynamiet. Het heeft mensen compleet doen veranderen. 

Dynamiet baant nieuwe wegen die eerder onmogelijk leken. Denk 

aan de mijnbouw: dynamiet helpt je om het goud in handen te 

krijgen. Het heeft mensen doen besluiten om hun leven een volledig 

andere wending te geven: banen werden opgezegd, mensen reisden 

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. De Bijbel heeft mensen bij elkaar gebracht, het heeft 

huwelijken kracht gegeven. Mensen stierven gerust door de troost 

die ze putten uit de Bijbel.  

De Bijbel is dynamiet. Het heeft ook mensen opgeblazen. De Bijbel is 

misbruikt en er zijn oorlogen gevoerd met de Bijbel in de hand. Op de 

helmen van de soldaten van het Duitse leger in de tweede 

wereldoorlog stond ‘Gott mit uns’. Er zijn conflicten ontstaan door 

verkeerd gebruik van de Bijbel: kerkscheuringen, verwoeste 

gezinnen. En dat alles met een beroep op dezelfde Bijbel.  

 

De Bijbel is dynamiet. Nog steeds. 
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De Bijbel is duidelijk anders dan alle andere boeken in deze wereld. 

Het is het Woord van God. Het geschreven door de Geest van God. 

Het ademt iets groters: God zelf.  

Hoe gebruik jij de Bijbel? Je hebt dynamiet in handen! Het lezen van 

dit boek, of eigenlijk deze bibliotheek van 66 boeken, kan je leven 

volledig veranderen!  

Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat er geen 

geestelijke groei bij jou of in de kerk zal zijn als we de Bijbel niet of 

nauwelijks lezen. Nee, dan zijn we juist enorm vatbaar voor 

geestelijke dorheid, verlammende lauwheid en onverschilligheid, 

irriterende hypocrisie en grote zonden. Hoeveel plannen we als kerk 

of in ons eigen leven ook ontwikkelen, het is kansloos of heeft geen 

zin wanneer dit dynamiet ongebruikt blijft. Je kunt dan niet de nodige 

nieuwe wegen banen en er zal geen wedergeboorte of nieuw leven 

zijn.  

Maar let wel op: bij verkeerd gebruik van de Bijbel ontploft dit 

dynamiet in je gezicht. Er worden discussies uitgevochten over van 

alles op basis van de Bijbel. Ja, nog sterker: er worden oorlogen 

gevoerd met de Bijbel in de hand. Het is heel belangrijk, van 

levensbelang, hoe je de Bijbel leest. Er is serieus ontploffingsgevaar.  

 

Hoe zit de Bijbel in elkaar? Hoe gebruik ik de Bijbel goed? 

Daarover dit seizoen. 
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1. De Bijbel is één verhaal 
Vanaf zondag 9 september (startzondag)  

In de Bijbel staan een heleboel verschillende verhalen en teksten. 

Soms zijn het verhalen over bepaalde mensen, bijvoorbeeld 

Abraham, Jozef, Mozes, David, Jezus of Paulus. Andere keren zijn het 

lange lijsten met namen of plaatsen. Weer op een andere plaats zijn 

wat losse brieven aan vroege christelijke gemeenten gebundeld. En 

dan heb je nog een hele verzameling oude profetieën, hele lijsten 

met spreuken en een soort liedbundel. Soms is God in deze teksten 

iemand die het houden van allerlei wetten en regels heel belangrijk 

lijkt te vinden en een andere keer is hij juist een God van liefde en 

genade. Hoe ga ik om met de veelheid aan Bijbelboeken die allemaal 

weer iets anders lijken te vertellen?  

Misschien ontvang je wel elke ochtend een ‘tekst van de dag’ op je 

mobieltje. Je leest elke dag een Bijbeltekst die je zelf niet hebt 

uitgekozen. Dat kan heel waardevol zijn en je kunt er nieuwe dingen 

van leren. Maar soms kan het ook lastig zijn, als de tekst een nogal 

grote opdracht aan je lijkt te geven. Moet ik nu alles verkopen 

(Marcus 10:21). Moet ik altijd vergeven (Matteüs 18:20-21). Mag ik 

nooit zorgen hebben (Matteüs 6:31)? Moet ik altijd aan het bidden 

zijn (1 Thessalonicenzen 5:17). Zou ik moeten genezen van mijn 

ziekte als ik mijn zonden belijd (Jakobus 5:16)? Hoe kan het dat ik me 

ongelukkig voel terwijl God zegt dat hij mijn geluk voor ogen heeft 

(Jeremia 29:11)?  
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De Bijbel lijkt soms zo’n losse verzameling 

teksten of kreten. Hoe kan ik daarmee aan 

de slag gaan? Is er een groter verhaal 

waarbinnen ik al deze kleine verhalen kan 

plaatsen en duiden? Heeft de Bijbel 

misschien een hoofdpersoon waaraan ik 

de verhalen kan verbinden? En speel ik 

zelf misschien ook een rol in het grotere 

verhaal dat die verschillende Bijbelboeken 

vertellen? Hoe kunnen al die verschillende 

verhalen een nieuwe levensweg voor mij 

openblazen? Hoe zijn al die verhalen en 

teksten van vroeger dynamiet in mijn 

leven hier en nu? 

Over deze vragen gaat de startzondag op 9 september. En daarna 

willen we ons verder in deze vragen verdiepen op de kringen en met 

een leesrooster dat je kunt gebruiken.  

▪ Themadienst: Ef.3: 5-12 – ‘Delen in Gods belofte door Christus’ 

▪ Leesrooster: Het verbond 

▪ Kringavond(en): Centraal onderwerp: Verhaallijnen in de Bijbel 

1. Bijbelstudie over het verbond 

2. Bijbelstudie over de strijd tussen vrouw en slang 

 

Tip:  

Kijk op YouTube het filmpje van The Bible Project, ‘The Story of the 

Bible’ of ‘Het verhaal van de Bijbel’ (met Nederlandse ondertiteling).  
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Leesrooster ‘Het verbond’ 
 

Dit eerste leesrooster is een greep van teksten door de Bijbel heen 
die over het verbond gaan. Als je de teksten op een rijtje zet dan zul 
je zien dat het zogenaamde ‘zandlopermodel’ duidelijk zichtbaar 
wordt. Eerst gaat God zijn weg met de hele mensheid, dan met een 
steeds specifiekere groep, het meest specifiek met de Messias, en 
vervolgens via de bediening van Jezus in Israël uiteindelijk weer naar 
de hele mensheid. Als je dit uit zou tekenen dan zou je een 
zandlopervorm zien met Christus als middelpunt. Verhalen in de 
Bijbel zijn oud en het kan voelen alsof ze ver van je af staan. Maar 
toch gaat het telkens om hetzelfde verbond dat God met mensen 
sluit, ook met ons. God is nog steeds dezelfde. Daarom is bij iedere 
lezing een overweging gegeven om de tekst ook op je eigen leven toe 
te passen.  

Dag 1 – Het verbond met Noach Lezen: Genesis 8:20-9:17 

Dit is de eerste keer dat het Hebreeuwse woord voor ‘verbond’ in de 
Bijbel voorkomt. God sluit dit verbond met Noach en zijn 
nakomelingen, dus in feite met alle mensen op de aarde. Nooit weer 
zal God al het leven uitroeien omdat de mensen slecht zijn.  

In het verhaal lijkt het offer van Noach te leiden tot Gods voornemen 

om nooit weer een zondvloed te laten plaatsvinden. Wat zou in jouw 

leven een offer kunnen zijn dat God herinnert aan dit verbond?  

Dag 2 – Het verbond met Abraham Lezen: Genesis17:1-8 

Tien generaties en zo’n driehonderd jaar na Noach richt God zich in 
het bijzonder tot Abraham. Later zal hij zich ook richten tot zijn zoon 
Isaäk en zijn kleinzoon Jakob. Met hen sluit hij een specifieker 
verbond dan met de hele mensheid. Uit Abraham zal het volk van 
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God voortkomen: Israël. Dit volk wil God in het bijzonder tot God zijn. 
Aan dit volk geeft God het beloofde land.  

Abraham is negenennegentig jaar als God dit verbond met hem sluit. 
God vraagt soms veel geduld van mensen als hij iets belooft. 
Wanneer wordt jouw geduld op de proef gesteld? Hoe reageer je 
daarop?  

Dag 3 – Het verbond op de Sinaï    Lezen: Exodus 2:23-25 en 19:1-8 

Abrahams nageslacht wordt een volk van slaven in Egypte. Maar God 
denkt aan zijn verbond en bevrijdt hen uit Egypte. Eenmaal uit Egypte 
bevrijd wordt het verbond tussen God en het volk Israël opnieuw 
kracht bij gezet, bemiddeld door Mozes.  

Het verbond begint altijd bij God die zijn volk roept, maar vervolgens 
is het ook van belang dat het volk zich aan zijn kant van het verbond 
houdt. Hiervoor gaf God in het Oude Testament allerlei specifieke 
voorschriften. Welke specifieke leefregels voor vandaag zou je 
kunnen noemen die voor jou belangrijk zijn om bij God te horen?  
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Dag 4 – Het verbond met David Lezen: 2 Samuël 7:8-16 

In de Bijbelboeken tussen de tekst van gisteren en die van vandaag 
wordt pijnlijk duidelijk dat het volk zijn deel van het verbond vaak 
niet nakomt. Toch blijft God trouw. Het volk blijkt niet in staat om het 
verbond te houden, dus God geeft een koning aan het volk om het 
volk te leiden: David. Met David sluit God een nog specifieker 
verbond: jouw koningshuis zal nooit vallen.  

God gebruikt feilbare mensen als David om zijn volk te leiden zodat 
we niet alleen maar onze eigen gang gaan en doen wat goed is in 
onze eigen ogen (vgl. Recht. 17:6). Wie in jouw leven kan zo’n soort 
leider voor je zijn?  

Dag 5 – Een nieuw verbond  Lezen: Jeremia 31:31-40 

Gisteren lazen we over het verbond met David. David was niet 
volmaakt, maar hij diende God en leidde het volk naar zijn wil. Maar 
zijn opvolgers volgden in de meeste gevallen niet zijn voorbeeld. Zij 
hielden zich niet aan het verbond met God en uiteindelijk heeft God 
zijn volk gestraft door ze door de Babyloniërs weg te laten voeren uit 
het beloofde land. Rondom die tijd profeteert Jeremia. Jeremia staat 
bekend als een onheilsprofeet omdat hij de ballingschap voorspelde. 
Maar tussen die onheilsprofetieën door klinkt deze profetie: God zal 
het verbond niet vergeten en het vernieuwen! 

God wil het verbond met zijn volk houden, ook al is zijn volk ontrouw. 
Misschien heb je wel eens iets gedaan waardoor je je afvraagt of God 
je nog wel wil hebben. Misschien val je zelfs telkens terug in diezelfde 
zonde. Hoe zou het lezen van de Bijbel je dan kunnen helpen? 
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Dag 6 – Christus  Lezen: Matteüs 26:26-29 

Dit is de vervulling van de profetie van Jeremia. Jezus spreekt hier 
over het nieuwe verbond waarover Jeremia al had geprofeteerd. Het 
volk was niet in staat om de verplichtingen van Gods verbond na te 
komen. Dus God zond zijn eigen Zoon naar de wereld om die 
verplichtingen namens ons na te komen, tot zijn eigen kruisdood toe. 
Elke keer als wij het avondmaal vieren, staan we erbij stil dat we 
alleen in Christus volmaakte partners zijn in Gods verbond. Christus 
alleen heeft het verbond namens ons gehouden. Dit is ook de eerste 
keer dat het Griekse woord voor ‘verbond’ in het Nieuwe Testament 
voorkomt. 

Wat is de eerstvolgende keer dat je het avondmaal hoopt te vieren? 
Hoe zou het lezen van de Bijbel en het opdoen van kennis over Gods 
geschiedenis met zijn volk je kunnen helpen om het avondmaal nog 
meer bewust te vieren? 

Dag 7 – Het verbond voor alle volken      Lezen: Efeziërs 2:11-22 

Wat Paulus de heidenen noemt zijn eigenlijk alle volken behalve 
Israël. In plaats van ‘heidenen’ zou je ook kunnen lezen ‘uit de andere 
volken’, dus niet uit Israël. Dit gaat dus ook over de meesten van ons. 
Niet langer gaat God zijn weg alleen met het nageslacht van 
Abraham, Isaäk en Jakob. Nee, het evangelie mocht zich binnen korte 
tijd over de hele toenmalig bekende wereld verspreiden en vond op 
alle plaatsen gehoor. Door Christus mocht deze verandering op 
explosieve wijze plaatsvinden. 

Zonder het werk van Paulus, de andere apostelen en latere 

evangelisten zouden we Christus hier in Nederland niet hebben 

gekend. Het is een voorrecht om huisgenoot van God te mogen zijn, 

deel van zijn tempel. Ervaar je het wel eens als een voorrecht dat je 

Christus hebt mogen leren kennen? Op welke manier gun je dit ook 

de mensen om je heen?   
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2. Bijbellezen is Christus verwachten 
Vanaf zondag 2 december (1e zondag van Advent)  

Bij het lezen van de Bijbel gaat het niet om de Bijbel zelf. Dit in 

tegenstelling tot bij sommige andere godsdiensten, zoals de Islam 

waar de Koran zelf de weg naar het heil is. Bij het lezen van de Bijbel 

gaat het altijd om de Hoofdpersoon: Jezus Christus. De Israëlieten 

lazen in de tijd voor Christus het Oude Testament in de verwachting 

van de Messias. Lees bijvoorbeeld maar eens het verhaal van 

Zacharias en Elisabeth die dichtbij God leefden en dat deden in de 

verwachting de komst van Jezus (Lukas 1). Wij lezen in de tijd na 

Christus de Bijbel in de verwachting van Jezus’ wederkomst. 

Uiteindelijk gaat het niet om de Bijbel zelf, maar om Jezus. Maar de 

Bijbel is belangrijk als het boek dat naar Jezus wijst, net als het Oude 

Testament ook al naar Jezus’ eerste komst wees. Het lezen van de 

Bijbel is dus altijd het zoeken naar en verwachten van Christus.  

Aan de ene kant hoeven we ons dus niet blind te staren op ieder 

enkel vers in de Bijbel om overal een betekenis uit te halen. Dat 

wordt ook wel biblicisme genoemd. De Bijbel is door mensen 

geschreven en niet als boek uit de hemel neergedaald. Maar aan de 

andere kant is het lezen van de Bijbel ook niet vrijblijvend en mogen 

we niet zelf kiezen wat voor ons belangrijk is en wat niet. De Bijbel is 

door het werk van de heilige Geest samengesteld en door de eeuwen 

heen overgedragen. De Bijbel wijst ons op iedere bladzijde naar 

Christus die God is en naar de hemel is opgevaren.  

Hoe lees jij de Bijbel op zo’n manier dat je Christus daardoor 

ontmoet? Hoe precies getuigt elke bladzijde in de Bijbel van Jezus? 

En hoe blaast de Bijbel ieder obstakel tussen jou en Christus op?  
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Over deze vragen gaat het in het tweede deelthema. Op de eerste 

zondag van Advent (2 december) willen we hier bij stilstaan. En 

daarna willen we ons daar verder in verdiepen op de kringen.  

 

▪ Themadienst: ‘Bijbellezen in verwachting van Christus’ 

▪ Leesrooster: Christus verwachten 

▪ Kringavond(en): Christus ontmoeten in de Bijbel 

1. Johannes de Doper 

2. Wees waakzaam 
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Leesrooster 'Christus verwachten' 
 

Het vorige leesrooster ging over de rode draad in de Bijbel. Het 

laatste stukje van die draad is de tweede verwachting van Christus. 

Dit is waar we elk jaar ook bij stilstaan in de tijd van Advent. In dit 

leesrooster staan teksten centraal over de Bijbel als boek van 

verwachting. Het gaat uiteindelijk niet om de Bijbel zelf, maar om 

naar wie de Bijbel wijst: Jezus de Messias. 

Dag 1 – De tweede Adventstijd Lezen: Hebreeën 12:14-29 

We leven opnieuw in de verwachting van Christus. In deze tekst 

wordt heel duidelijk een doorgaande lijn getrokken van God op de 

Sinaï (v.18-21) naar God op de Sionsberg, het hemelse Jeruzalem dat 

we verwachten (v.22-24). De schrijver van deze brief roept ons op 

ons daarop te richten en God te dienen (v.28). We leven opnieuw in 

verwachting. De Bijbel is daarin geen doel, maar alleen een middel 

om de stem van God te horen (v.25). 

De briefschrijver gebruikt indringende woorden en schetst een God 
die ontzag oproept. Het is het koninkrijk van deze God dat we 
verwachten. Wat voor beeld heb je bij het verwachten van Christus? 
Roept het beeld dat hier wordt geschetst vooral vervreemding of 
vooral herkenning op? 
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Dag 2 - Maak een weg voor Jezus Lezen: Jesaja 40:1-11 

Teksten over de verwachting van Christus in het Oude Testament 

kunnen ook voor ons veel betekenen. Wij leven immers opnieuw in 

verwachting van Hem. Deze verwachting is een troost in alle pijn en 

verdriet in deze wereld. Deze verwachting is een oproep om ruim 

baan te maken. 

Welke bergen en heuvels, welk ruig land, ligt er tussen jou en Jezus? 

Hoe kan de Bijbel in jouw leven het dynamiet zijn dat elke 

oneffenheid tussen jou en hem opblaast? 

Dag 3 - Een bijzondere taak voor God volk Lezen: Jesaja 42: 1-9 

Het gaat hier over de dienaar van de Heer. Deze persoon stelt Israël 

voor. Het is het door God uitgekozen volk dat als taak heeft om recht 

te doen op aarde, een modelvolk te zijn dat leeft naar Gods wil. 

Dezelfde taak hebben ook wij als christenen: recht te doen op aarde 

en mensen te zijn die demonstreren hoe je leeft naar Gods wil. 

Waaraan zouden mensen in jouw omgeving kunnen zien dat je een 

dienaar van God bent? 

Dag 4 - De blinde dienaar  Lezen: Jesaja 42: 18-25 

Gisteren lazen we grote woorden over de dienaar van de Heer, de 

taak van het volk Israël en ook onze taak. Vandaag lezen we, ietsje 

verderop in het hoofdstuk, dat die dienaar van de Heer het toch niet 

zo goed deed. Hij is blind en doof (v.19). Hij is niet te corrigeren, zelfs 

niet door Gods brandende toorn (v.25). De dienaar kreeg een 

prachtige taak, maar maakte er een potje van. Hetzelfde geldt ook 

voor ons mensenwerk. De kerk zou een plaats moeten zijn van 

voorbeeldige mensen, maar staat ook bekend om haar hypocrisie en 

misbruikschandalen. 
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Waarin zouden mensen jou kunnen beschuldigen van hypocrisie? 

Waarin maak jij je christelijke idealen niet waar? 

Dag 5 - De Dienaar in onze plaats Lezen: Jesaja 52:13-53: 12 

In de loop van deze hoofdstukken uit Jesaja tot en met deze passage 

lijkt de dienaar een verandering te ondergaan. Waar aan het begin 

die dienaar duidelijk moet wijzen op het volk Israël, lijkt er een 

andere Persoon zichtbaar te worden in de dienaar: een Messias die 

Gods dienaar zal zijn in de plaats van het volk. Waar wij faalden, nam 

hij de dienst van God namens ons op zich. 

Wees een moment stil en laat deze tekst op je inwerken.  

Dag 6 - De echte dienst aan God  Lezen: Psalm 50 

De dienst aan God ligt niet in de eerste plaats in het volgen van 

allerlei regels in de Bijbel zoals rondom de offerdienst. De dienst aan 

God ligt allereerst in alle eer aan God te geven. God vraagt niet om 

dieren of geld, die heeft hij niet nodig. God vraag om oprechte 

dankoffers. Jezus is hiervan het ultieme voorbeeld: hij gaf zichzelf als 

offer tot eer van God.  

Wat geef jij op om God te dienen? Misschien het bezoeken van 

kerkdiensten, regelmatig bidden en Bijbellezen, geld voor de kerk en 

goede doelen. Misschien heb je hiervoor wel allerlei goede (Bijbelse) 

regels voor jezelf ingesteld. Hoe breng je hierin een oprecht 

dankoffer aan God en hoe richt je hierin je op Jezus?  
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Dag 7 - De weg, de waarheid en het leven  Lezen: Johannes 

14:1-21 

Nergens in de Bijbel wordt de Bijbel zelf de weg, de waarheid en het 

leven genoemd. Dit zegt Jezus alleen van zichzelf. En als obstakels de 

weg naar of het zicht op Christus belemmeren dan kan de Bijbel deze 

opblazen. Bijbellezen is Christus verwachten.  

Jezus spreekt over de liefde voor hem door zijn geboden te houden 

(v.21). Bedenk een voorbeeld van hoe je in je leven laat zien dat je 

Jezus liefhebt. Hoe kan het lezen van de Bijbel je helpen om nog 

meer je liefde voor Jezus te laten zien?  

  

Ik ben de weg, de waarheid 

en het leven 
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3. Bijbellezen is Gods verbondstrouw proeven 
Vanaf zondag 27 januari 

God laat hele verschillende kanten van zich zien in de Bijbel, 

waaronder ook gezichten die we vreemd kunnen vinden. 

Bijvoorbeeld als God wordt voorgesteld als een wrekende God of als 

een God van geweld. Als je een gedeelte uit de Bijbel leest waarin 

God zo wordt voorgesteld dan kan het moeilijk zijn om daar iets voor 

jezelf uit te halen. Het kan moeilijk zijn om te zien hoe zo’n passage 

naar Christus wijst. 

Deze beelden van God zijn alleen te begrijpen als je ook begrijpt wat 

zijn verbondstrouw inhoudt. God is trouw aan zijn volk, maar het 

kwetst hem diep als zijn volk op zijn beurt niet trouw is aan hem. De 

God die wreekt en oordeelt is dus niet God die op afstand blijft van 

ons, maar juist mensen die afstand nemen van God. Het oordeel 

draait er dan ook niet om dat God onze daden op een rijtje zet, maar 

draait om jouw keuze om wel of niet Gods trouw te beantwoorden. 

God dienen is niet een religie met een afstandelijke godheid, maar 

een relatie met een God die heel dicht bij ons komt. 

Dat neemt niet weg dat het moeilijk kan zijn om op een goede 

manier deze teksten een plaats te geven. Wat moet ik doen met 

teksten over het oordeel? Zou ik bang moeten zijn voor het oordeel? 

Of wat moet ik doen als ik bang wordt van dit soort teksten?  

Over onder meer deze vragen gaat het derde deelthema. Op zondag 

27 januari willen we hier als gemeente bij stilstaan. Daarna kun je 

hier in de kring verder over doorpraten.  
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▪ Themadienst: ‘Gods woede laat zijn trouw aan ons zien’ 

▪ Leesrooster: Gods trouw 

▪ Kringavond(en): Het oordeel van God 

1. Verterend vuur (Amos) 

2. Jezus oordeelt (Openbaring)  

 

Tip: 

Kijk het filmpje van Denkstof, ‘God is geen watje, Hij oordeelt ook’. 

https://www.npo3.nl/beam-denkstof-24-god-is-geen-watje-hij-

oordeelt-ook/17-04-2018/POMS_EO_13008756 
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Leesrooster 'Gods trouw' 
 

De Bijbel is een boek met een rode draad. De Bijbel is een boek van 

verwachting. Dat waren de vorige twee thema’s. Behalve het 

verbond en de verwachting speelt ook Gods trouw een belangrijke 

rol in de Bijbel. Ondanks alles, ondanks dat het volk van God vaak 

tegen God kiest, blijft God wel trouw aan zijn kant van het verbond. 

Dit is niet altijd gemakkelijk, want dat God trouw blijft betekent ook 

dat hij ontrouw niet onbestraft laat. God wordt in de Bijbel 

regelmatig voorgesteld als een toornende of zelfs een wrekende God. 

In dit leesrooster komen teksten langs die op het snijvlak liggen van 

Gods trouw aan de ene kant en Gods woede om de ontrouw van 

mensen aan de andere kant.  

Dag 1 - Gods gekrenkte liefde Lezen: Ezechiël 16:44-63 

Lees eventueel het hele hoofdstuk. De ontrouw van Israël wordt in 

dit hoofdstuk vrij plastisch beschreven als de ontrouw van een 

vrouw. Ezechiël laat er geen twijfel over bestaan dat dit gevolgen 

heeft: God laat het niet ongestraft als zijn liefde gekrenkt wordt. 

Tegelijk houdt God niet op met het liefhebben van zijn volk. Ondanks 

alles blijft hij trouw en is hij uit op herstel.  

Pijn, lijden en dood zijn in de wereld gekomen als gevolg van de 

zonde. Veel mensen geloven niet in God omdat volgens hen een 

goede god nooit zoveel pijn en lijden toe zou staan. Denk je dat je 

zou kunnen zeggen dat pijn en lijden ons verdiende loon zijn?  
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Dag 2 - Gods trouw ondanks alles  Lezen: Psalm 106:1-14 en 37-48 

Lees eventueel de hele psalm. Deze psalm is een gang door de 

geschiedenis van Israël. “Eeuwig duurt Gods trouw”, zo begint het. 

Op het dieptepunt brengt het volk hun kinderen als offers aan 

afgoden (v.37). Gods gruwt ervan en straft het volk (v.40-42). En zelfs 

als dat niet helpt blijft hij trouw en blijft hij naar zijn volk omzien 

(v.43-46). Let ook op de schuldbelijdenis die in de psalm doorklinkt 

(v.6).  

De Bijbel is geen boek over onze trouw, maar over Gods trouw. Kun 

je een voorbeeld noemen van wanneer God jou trouw bleef terwijl jij 

God ontrouw was?  

Dag 3 - Gods wraak    Lezen: Nahum 1 

God blijft zijn volk waarmee hij een verbond sloot liefhebben. Maar 

tegelijk wreekt hij zich op degenen die zijn volk onderdrukken. Gods 

trouw wordt ook zichtbaar in zijn uiteindelijke wraak op degenen die 

zijn kinderen vervolgen.  

Denk eens aan vervolgde christenen in de wereld. En denk dan eens 

aan mensen die het recht bewust met de voeten treden voor hun 

eigen gewin. Is het beeld van een wrekende God beter voor je beter 

te begrijpen tegen de achtergrond van christenvervolging en groot 

onrecht?   
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Dag 4 - Gods wraak (2)  Lezen: Openbaringen 6:9-11 

Veel teksten in het boek Openbaringen, waaronder ook deze, 

onderstrepen de profetieën over een oordelende en wrekende God 

in het Oude Testament. Het is dus niet alleen iets van toen: God is 

niet veranderd. Let op dat het oordeel zelf wel altijd aan God is en 

niet aan mensen.  

Voor ons als westerlingen die vrij ons geloof kunnen beoefenen en 

(meestal) geen kennis hebben van oorlog klinkt dat hard. Maar hoe 

zou dat zijn als je daadwerkelijk vervolgd zou zijn? Als je familie is 

vermoord omdat ze God wilden dienen?  

Dag 5 - Gods geduld   Lezen: 2 Petrus 3:8-16 

Door het lijden in de wereld kun je je afvragen of God nog wel 

doorheeft wat er eigenlijk op aarde gebeurt. Petrus verzekert ons dat 

God zijn verbond niet is vergeten. In de Bijbel staat veel over 

het oordeel. Ook Gods volk wordt doordringend gewaarschuwd voor 

dit oordeel. Je zou Deuteronomium 28 daar eens over na kunnen 

lezen. Dat is echt zware kost. Maar het is niet Gods wil om te 

oordelen. God wil niet dat mensen verloren gaan en heeft geduld 

met ons.  

Sta er even bij stil dat je op aarde leeft vanwege Gods geduld met de 

mensheid. Wat is in jouw leven echt belangrijk als je dit tot je door 

laat werken?  
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Dag 6 - Geloven in Gods trouw ondanks alles  Lezen: 

Habakuk 3:2 en 16-19 

Habakuk is een tijdgenoot van Jeremia. Hij krijgt van God te horen 

dat de Chaldeeën (dat zijn de Babyloniërs) zullen komen om Gods 

oordeel over de stam Juda te voltrekken. Ondanks dat hij weet wat er 

komen gaat blijft Habakuk juichen voor de God die redding brengt.  

Welke invloed heeft het lijden dat je meemaakt in je leven op je 

geloof? Of welke invloed denk je dat lijden zou kunnen hebben op je 

geloof? Kun je dit lied met Habakuk meezingen?  

Dag 7 - Davids gebroken hart       Lezen: Psalm 51 

Toen David overspel had gepleegd met Batseba en haar man had 

vermoord, werd hij door God gestraft voor zijn zonde: zijn zoon stierf 

en er zou vanaf die dag bloed vergoten worden in zijn koningshuis (2 

Sam. 11). Dit terwijl hij schuld bekende en besefte hoe hij tegen God 

had gezondigd. God trad op als een straffende God. Maar David 

hoefde niet bang te zijn voor God: zijn koningshuis is blijven bestaan 

en hij werd weer door God aanvaard vanwege zijn schuldbelijdenis.  

God blijft trouw. Ons past een gebroken hart als we ontrouw zijn 

geweest. Herken je in je eigen leven dat je eigen trouw tekort schiet? 

Hoe geef je daaraan uiting in je omgang met God?   
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4. Bijbellezen is je leven veranderen 
Vanaf zondag 5 mei (3e zondag van Pasen)  

Als je nu de Bijbel openslaat, je komt Jezus tegen en je proeft van 

Gods trouw aan ons als mensen, dan verandert er iets. Het kan niet 

anders of je leven wordt daardoor veranderd. Ten minste, als je de 

Bijbel goed gebruikt. Je kunt de Bijbel namelijk op veel verschillende 

manieren lezen. Je kunt hem ook maar heel beperkt gebruiken.  

Met een computer kun je bijvoorbeeld veel doen. Je kunt hem alleen 

gebruiken om teksten mee te schrijven. Je kunt er mee op internet 

gaan en mailtjes versturen. Maar dat is lang niet alles: je kunt er veel 

meer mee. Als jij alleen deze dingen met een computer doet, dan 

maak je eigenlijk maar heel beperkt gebruik van die computer.  

Het is net zo met de Bijbel. Je kunt hem alleen gebruiken als 

historisch boek. Het leert je dan dat God de wereld heeft geschapen, 

dat Jezus aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan. Je kunt het 

ook zien als een boek dat 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. Bijvoorbeeld is sommige psalmen.  

Waarom geeft God ons eigenlijk de Bijbel? Kan het zo zijn dat we de 

Bijbel, net als veel mensen hun computer, maar heel beperkt 

gebruiken? En ja, de Bijbel bevat inderdaad geschiedenis: over God 

die de wereld schiep en over Jezus op aarde. En ja, de Bijbel geeft 

inderdaad steun en kracht in moeilijke situaties. En ja, de Bijbel 

vertelt inderdaad hoe je kunt leven volgens Gods bedoelingen. Maar 

met al deze dingen maken we toch maar heel beperkt gebruik van de 

Bijbel en missen we het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de 

Bijbel Gods Woord is dat ons nieuw leven wil geven. Het evangelie is 
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Gods dynamiet om ons leven op z’n kop te zetten en uiteindelijk de 

schepping nieuw te maken. Het gezag van de Bijbel is het gezag van 

een liefdesverhaal waarin we worden uitgenodigd om er aan 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 jij tijd om Gods woorden 

tot je te nemen? Hoe doe je dat in je gezin? Hoe doe je dat op je 

kring of Bijbelstudiegroep? Hoe is de Bijbel voor jou een kracht tot 

verandering en vernieuwing?  

Hierover gaat dit laatste deelthema. Op zondag 5 mei willen we hier 

als gemeente bij stilstaan. Dit is in de Paastijd: de tijd waarin we het 

nieuwe leven in Jezus’ opstanding vieren. En ook hierover kun je in 

de kring verder doorpraten.  

▪ Themadienst: ‘De vernieuwende kracht van de Bijbel’ 

▪ Leesrooster: Dynamiet 

▪ Kringavond(en): ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’ 

1. Nieuw leven (Efeziërs) 

2. Heilig leven (Leviticus) 
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Leesrooster 'Dynamiet' 
 

In dit laatste leesrooster gaat het vooral over de vele oproepen in de 

Bijbel om je leven te veranderen. Het leven met de Bijbel in de hand, 

het leven in Gods verbond, in verwachting van Christus en onder 

bescherming van Gods trouw…, dat leven is anders dan een leven 

zonder Bijbel.  

Dag 1 - Een offer voor God  Lezen: Rom. 12:1-2 

Leven met de Bijbel in de hand is niet zomaar met de stroom 

meegaan. Het is niet automatisch doen wat normaal gevonden 

wordt. Het is leven op die manier dat je leven een offer voor God is.  

Bedenk een voorbeeld van hoe jou leven is veranderd door het lezen 

van de Bijbel. Is er ook nog iets waarin je verlangt te veranderen? 

Hoe kan de Bijbel je daarbij helpen?  

Dag 2 – Wees, heilig, want ik ben heilig        Lezen: Leviticus 18:1-5 

en 19:1-19; 32-37 

Gods voorschriften voor Israël waren bedoeld om het volk apart te 

zetten van andere volken. Dat is ook wat heilig betekent: apart gezet. 

Gods volk moet niet zomaar met de stroom meegaan, niet 

automatisch doen wat normaal gevonden wordt. Het moet heilig zijn 

en dicht bij God leven. Tip: kijk ook eens het filmpje over Leviticus van 

The Bible Project op YouTube.  

Er wordt nogal eens afgedaan op de regeltjescultuur in de kerk van 

vroeger (en misschien ook vandaag). Een geloof dat alleen bestaat uit 

regels wordt in de Bijbel duidelijk afgekeurd. Toch staan er veel 
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leefregels in de Bijbel. Hoe zouden we leefregels in de kerk positief 

kunnen bespreken en inzetten?  

 

Dag 3 - Dynamiet van de vreugde Lezen: 1 Petrus 1:3-12 

In het oorspronkelijke Grieks is deze tekst van Petrus één lange 

volzin. Petrus struikelt bijna over zijn woorden als hij de vreugde om 

het nieuwe leven bespreekt.  

Hoe zet jij jezelf stil bij de vreugde van het evangelie? Welke rol 

speelt de Bijbel daarin? 

  

Dag 4 - Wees heilig, want ik ben heilig (2)  Lezen: 1 Petrus 1:13-25 

De voorschriften uit Leviticus zijn niet allemaal meer letterlijk toe te 

passen op onze situatie. Onze samenleving en onze cultuur 

functioneren daarvoor op een manier die te veel verschilt van toen. 

Maar de oproep tot heiligheid blijft onveranderd staan. Let op dat dit 

gedeelte volgt op Petrus’ lange lofverheffing die we gisteren lazen. 

Als we zo vol zijn van Gods trouw aan ons, dat kan het niet anders of 

wij willen ook heilig zijn en zodoende dicht bij God leven.  

 

Dag 5 - Dynamiet van de liefde voor Jezus     Lezen: Johannes 

      14:15-21 

Als je Jezus liefhebt dan schenkt hij jou zijn Geest. Het kan niet 

anders of de heilige Geest helpt je om elke oneffenheid tussen God 

en jou op te blazen. Lees je Bijbel en bid om de Geest en je leven zal 

veranderen.  
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Dag 6 - Dynamiet van de Geest Lezen: Handelingen 2:14-25; 

37-42 

Petrus' toespraak en uitleg van de profeten uit het Oude Testament 

hebben een explosief gevolg: duizenden mensen kiezen ervoor om in 

Jezus te gaan geloven. Het boek Handelingen laat duidelijk zien hoe 

krachtig de Geest door de Bijbel werkt om mensen te doen 

veranderen.  

 

Dag 7 - Dynamiet van de zachtmoedigheid Lezen: Jakobus 1:19-

21 en 3:13-18 

De Bijbel is niet het dynamiet van de grootspraak of van het weten 

hoe alles zit. De Bijbel leert ons juist een houding van 

zachtmoedigheid en bescheidenheid. Wij begrijpen lang niet alles. De 

Bijbel geeft ook niet alle antwoorden. Vreemd genoeg is het juist 

deze houding, de houding van zachtmoedigheid, die je leven op z’n 

kop kan zetten.  
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