
Bijbelstudie februari 2016   

Bestudeer de Bijbel 
Het thema van dit jaar, Daadwerkelijk, gaat over het in de praktijk 

brengen van je geloof. De Bijbel is de basis voor ons geloof, het is daarom 

erg belangrijk om de Bijbel goed te bestuderen. In deze Bijbelstudie 

komen verschillende methodes naar voren die je hiervoor kunt gebruiken.  

 

Kies een methode 

Jullie gaan zo uiteen in een aantal kleinere groepjes, met dit groepje ga je 

aan de hand van één methode de Bijbel bestuderen.  

- Neem met elkaar de verschillende methodes door. Kijk welke 

methode je aanspreekt en vorm kleinere groepjes met mensen die 

diezelfde methode interessant vinden. Probeer ervoor te zorgen 

dat elk groepje een andere methode heeft.  

 

Bijbelstudie 

Splits op in de groepjes die net gevormd zijn en bestudeer het 

Bijbelgedeelte Johannes 15: 1 – 27. 

Neem de tijd om de Bijbel aandachtig te bestuderen. Daarna kom je weer 

samen met je Bijbelstudie groepje om de methodes met elkaar te 

vergelijken. 

 

Reflectie  

Jullie hebben net verschillende methodes gebruikt om de Bijbel te 

bestuderen.  

- Eerst een algemene vraag: hoe was je ervaring van de Bijbelstudie? 

- Wat vond je van de methode die jullie in het groepje gebruikten? 

Wat vond je positief en wat ontbrak er voor je gevoel nog?  

- Gebruik je zelf wel eens een methode om een Bijbelgedeelte te 

bestuderen? Waarom wel/niet?  

 

 

- Zou je methode van vanavond vaker willen gebruiken?  

- Als je het fijn vindt om een methode te gebruiken voor het 

bestuderen van een Bijbelgedeelte, kan je met je groepje een 

afspraak maken om dat in de komende week een keer te doen. Dit 

kan alleen, of misschien wel in een klein groepje.  

 

Heb je vragen? Iets waar je mee zit? Loop er niet mee rond, maar praat er met 

iemand over. Een kringleider wil hier graag met je over praten. Vragen, 

opmerkingen, suggesties, kritiek of complimenten over  de Bijbelstudie kun je mailen 

naar johannamariavandenberg@gmail.com.  
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