Bijbelstudie februari 2016 - Methode 1
NEGEN STAPPEN METHODE (NEGEN x P)
Stap 1 – Passage:
Kijk over welk gedeelte de Bijbelstudie gaat, bid om wijsheid en lees het 3 keer.
Stap 2 – Picture it:
Visualiseer de tekst, maak een plaatje van de ‘scene’. Hoe zou jij reageren? Hoe zou jij je voelen? Als
het bijvoorbeeld gaat over Gods Woord als een licht op je pad, kun je je een reiziger op een donkere
weg voorstellen met een lamp.
Stap 3 – Pronounce it:
Lees het een paar keer hardop voor met telkens de klemtoon op een ander woord. Je hoeft dit niet
voor het hele gedeelte te doen, je kan een zin kiezen die je aanspreekt.
Stap 4 – Paraphrase it:
Herformuleer het in je eigen woorden. Ook hier geldt: je hoeft dit niet voor het hele gedeelte te
doen, je kan een zin kiezen die je aanspreekt.
Stap 5 – Personalize it:
Maak van dit vers een gebed voor je eigen leven.
Stap 6 – Probe it (onderzoeken):
Gebruik S-P-A-C-E-P-E-T-S:
S = Sin; welke zonde moet ik bekennen?
P = Promise: welke belofte vind ik in wat ik lees?
A = Attitude: welke houding van mij moet ik veranderen?
C = Command: aan welke opdracht moet ik mij houden?
E = Example: welk voorbeeld moet ik volgen?
P = Pray: welk gebed heb ik nodig om te bidden?
E = Error: welke fout moet ik vermijden?
T = Truth: welke waarheid moet ik onthouden?
S = Something: wat heb ik nodig om God voor te prijzen?
Stap 8 – Plan it:
Beslis hoe je dit concreet kunt toepassen in de aankomende weken. Hoe kan ik dit naleven? Welke
veranderingen zijn hiervoor noodzakelijk?
Stap 9 – Portable verse:
Leer het vers dat je het meeste aanspreekt uit je hoofd!

Johannes 15
De ware wijnstok
1Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. 2Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt,
neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. 3Gij zijt nu rein
om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. 4Evenals de rank geen vrucht
kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. 5Ik
ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want
zonder Mij kunt gij niets doen. 6Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en
men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 7Indien gij in Mij blijft en mijn
woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 8Hierin is mijn Vader
verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
Het gebod der liefde
9Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 10Indien gij mijn
geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en
blijf in zijn liefde.
11Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 12Dit is
mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. 13Niemand heeft grotere liefde, dan
dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. 14Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
15Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden
genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. 16Niet gij
hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en
uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. 17Dit gebied Ik u,
dat gij elkander liefhebt.
De haat der wereld
18Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 19Indien gij van de wereld
waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de
wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. 20Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb:
Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien
zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. 21Maar dit alles zullen zij u aandoen
om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft. 22Indien Ik niet gekomen was en
tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor
hun zonde. 23Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 24Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had,
die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze
gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. 25Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun
wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.
26Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de
Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; 27en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan
met Mij.

