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Zoetermeer



1. de Bijbel is geen boek, maar een bibliotheek.



2. niet elk boek is geschikt om (sec.) te lezen, zoals: 
▪ naslagwerken;
▪ studieboeken. 



3. om de Bijbel te verstaan, hebben we een 
leermeester nodig. 
▪ de woorden Gods zijn aan de Joden 

toevertrouwd (Rom.3:1);
▪ Paulus is de "leermeester van de natiën" 

(1Tim.2:7).   



4. om de Bijbel te verstaan, hebben we een 
betrouwbare vertaling nodig.



Bijbellezen als 'protestantse rozenkrans'...

▪ het 'ritueel' lezen van de Bijbel;
▪ bijbel-marathons; 
▪ in één jaar de Bijbel door. 





Handelingen 8

27 ... En let op, een man, een Ethiopiër, 
een eunuch, een machthebber van Kandake, 

de koningin van de Ethiopiërs. 
En hij ging over haar hele schatkist 

en hij was gekomen 
om te aanbidden in Jeruzalem. 
28 En hij was op de terugweg 

en zat op zijn strijdwagen 
en hij las de profeet Jesaja.

29 En de geest zei tot Filippus: 
kom ernaar toe 

en voeg je bij deze strijdwagen.



Handelingen 8

30 En Filippus liep er snel naar toe 
en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. 

En hij zei: 
versta je ook wat je leest? 



Handelingen 8

31 En hij zei: 
hoe zou ik dat toch kunnen 

als niet iemand mij de weg wijst?
En hij moedigde Filippus aan in te stappen 

en te gaan zitten naast hem.



Handelingen 8

32 Het tekstgedeelte nu van de Schrift 
dat hij las was dit: 

"Als een schaap werd hij 
naar de slachtbank geleid 

en als een stemmeloos lam 
in de tegenwoordigheid van zijn scheerder, 

zó deed hij zijn mond niet open..."



Handelingen 8

34 De eunuch nu antwoordde 
en zei tegen Filippus: 

ik smeek je, 
omtrent wie zegt de profeet dit? 

Omtrent zichzelf 
of aangaande iemand anders?



Handelingen 8

35 Filippus nu opende zijn mond 
en beginnend vanaf dit Schriftwoord 

evangeliseerde hij hem Jezus. 





Handelingen 17

11 Maar dezen waren edeler 
dan degenen in Thessalonika 

daar zij zij het woord ontvingen 
met alle bereidwilligheid 

en dagelijks nagingen in de Schriften 
of deze dingen zó waren.



Handelingen 17

11 Maar dezen waren edeler 
dan degenen in Thessalonika 

daar zij zij het woord ontvingen 
met alle bereidwilligheid 

en dagelijks nagingen in de Schriften 
of deze dingen zó waren.





Johannes 5

39 Onderzoekt de Schriften, 
omdat jullie menen daarin 
eeuw-ig leven te hebben 

en die zijn het die getuigenis geven 
aangaande mij.

niet: léést de Schriften...





Openbaring 1

3 Gelukkig is hij die leest
en degenen die horen

de woorden van de profetie 
en de dingen 

die daarin geschreven staan bewaart, 
want de gelegenheid is nabij.

het oor is zelfs de primaire bron van geloof
Rom.10:17



Openbaring 1

3 Gelukkig is hij die leest 
en degenen die horen 

de woorden van de profetie 
en de dingen 

die daarin geschreven staan bewaart...





2Timotheüs 3

14 Maar jij, 
blijf in de dingen 

die je leerde en bevestigd werd, 
bewust bij wie jij leerde,  



2Timotheüs 3

15 en dat je van kindsbeen af, 
de heilige Schriften hebt waargenomen, 

die je wijsheid vermogen te geven 
tot redding, door geloof, 
dat in Christus Jezus is,



2Timotheüs 3

15 en dat je van kindsbeen af, 
de heilige Schriften hebt waargenomen, 

die je wijsheid vermogen te geven 
tot redding, door geloof, 
dat in Christus Jezus is, 



2Timotheüs 3

16 Elk Geschrift, 
door God geïnspireerd 

is ook nuttig, 
tot onderwijzing, tot weerlegging, 

tot correctie, tot opvoeding,
in de rechtvaardigheid, 

= ook de Schriften die in Paulus' 
dagen erbij zijn gekomen



2Timotheüs 3

16 Elk Geschrift, 
door God geïnspireerd 

is ook nuttig, 
tot onderwijzing, tot weerlegging, 

tot correctie, tot opvoeding,
in de rechtvaardigheid, 



2Timotheüs 3

17 opdat de mens Gods toegerust zou zijn, 
tot alle goed werk volkomen toebereid. 


