
 

 

Lees je bijbel…        22 januari 2011 

Hoe lees je nu de Bijbel eigenlijk? Iedereen leest de bijbel op zijn of haar eigen manier, maar begrijp 
je dan altijd wel wat je leest? Lees je de bijbel gewoon om te lezen, of om dat ene stukje te 
doorgronden?  
 
Ik ben de opstanding en het leven 
 
Het nut van deze Bijbelstudie is om met elkaar Bijbelteksten te ontleden en te begrijpen. 
God openbaart zich in de Bijbel en Hij vertelt daarin wie Hij is ( thema: Ik ben ). 
In deze Bijbelstudie staat onze jaartekst centraal. Hierin laat God zien wie Hij is voor Lazarus, maar 
ook voor de mensen die dicht bij Hem staan. Onze jaartekst is Johannes 11: 25a.  
 

 
 Hoe lees jij de bijbel eigenlijk? Heb jij een bepaalde stijl of methode om de bijbel te lezen? 
 Vind je het moeilijk om de bijbel te doorgronden? Heb jij soms het gevoel dat er meer staat 

dan je eruit kan halen? 
 Gebruik je hulpmiddelen bij het lezen? Zo ja: bevalt dat? 

 
Pak Johannes 11 voor je. 

 Probeer eens in een korte tijd te ontdekken wat er beschreven staat over Jezus voorafgaande 
aan hoofdstuk 11.  

 
Vanavond gaan we een groot gedeelte lezen uit dit hoofdstuk (vers 1 t/m 46!). We gaan met elkaar 
kijken hoe er gelezen wordt en hoe bepaalde dingen geïnterpreteerd worden. Een echte studie naar 
een Bijbeltekst dus.  
 
Voordat we gaan lezen willen we jullie een manier uitleggen hoe je de bijbel met elkaar maar ook 
alleen kunt uitpluizen. Als we straks lezen dan willen we jou vragen om een uitroepteken (!) neer te 
zetten bij een stuk wat je aanspreekt, een vraagteken (?) bij een tekst of gedeelte waar je een vraag 
over hebt en/of een sterretje (*) neer te zetten bij teksten die je niet snapt.  
 

Uitleg van de tekens: 

!  dat spreekt me aan. 

?  hier heb ik een vraag over 

* dit snap ik niet 
 
Dit is een veel gebruikte manier en misschien ken je het al en natuurlijk zijn er ook nog heel veel 
andere manieren. Vind je dit niets, dan is misschien iets anders meer voor jou. Bespreek dat in het 
groepje?  



 Misschien kun je met elkaar nog een teken afspreken waarop je kunt letten tijdens het lezen 
van de teksten.  

 
Met elkaar lezen. 
 
Lees met elkaar Johannes 11: 1-17 en pas de bovenstaande methode toe! Doe dit individueel en als 
iedereen het stukje gelezen heeft, bespreek je dit met elkaar! 
 

 Bespreek de uitroeptekens, vraagtekens, en sterretjes met elkaar. 
 Zijn er opvallende overeenkomsten tussen jullie?  
 Hoe pak je een vraagteken aan? Ik begrijp iets niet.. wat doe je dan? Heeft iemand een 

manier hoe je dit op kunt lossen als je alleen bent? 
 
Lees met elkaar Johannes 11: 18-31. 
 

 Bespreek wederom de uitroeptekens, vraagtekens en sterretjes met elkaar. Laat iedereen 
aan het woord en luister goed naar elkaar!! 

 Is er iets in dit stukje wat betrekking heeft op jezelf? 
 Vinden jullie antwoorden bij de vraagtekens die gezet zijn? 

 
Lees met elkaar Johannes 11:32-46.  
 

 Je voelt het misschien al aankomen, bespreek ook hier de uitroeptekens, vraagtekens en 
sterretjes met elkaar. 

 Dit was het laatste gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Als we kijken naar het 
jaarthema ’Ik ben’,  wie is God dan voor jou in deze tekst?  

 Wat neem je mee naar huis van deze Bijbelstudie? 
 Vond je deze methode goed om te gebruiken? Bespreek dit met elkaar. Zo nee: hoe zou jij 

het dan aanpakken? Zo ja: dan kan je dit vaker toepassen als je in de bijbel gaat lezen. 
 

Sluit de avond nu met elkaar af in gebed.  

Heb je vragen? Tob er niet mee rond, maar praat er met iemand over. Een kringleider wil hier graag 
met je over praten. Ook vragen of opmerkingen, complimenten of positieve kritiek over de 
Bijbelstudie kun je mailen naar bijbelstudies@jvwest.com.  

 
 
 


