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    Bijbellezen
   -

  DURF JIJ ?

Durf jij?

• Heb jij kort geleden iets gedaan dat veel vertrouwen of lef van je vroeg

(bungyjumpen, obstacle run, skidiving, zipline, solliciteren enz.). Vertel

eens, hoe voelde dat?

Bekijk het filmpje ‘Bijbellezen - durf jij?’

• Heb je vragen of opmerkingen over wat je gezien en gehoord hebt?

Intro

Vaak wordt gezegd: "het geloof is een sprookje. Al die wonderen? Dat kan

niet waar zijn. Geloven is voor zwakkelingen. Je moet wel dom zijn om

alles te geloven".

Toch kun je de Bijbel met een gerust hart aanpakken. De Bijbel is nauw-

keurig, betrouwbaar en waar. De Bijbel laat ons zien wie God is, wat Hij

wil, hoe we Hem kunnen leren kennen, waarom Jezus een redder is en dat

dit ook voor jou belangrijk is.

http://www.oasischurch.ca
http://www.gemeenteproject-alphen.nl


Gesprek

1. Herinner je je nog dat je je eerste bijbel kreeg? 

Heb je ‘m bij je? 

Wie gaf jou je eerste bijbel en waarom deed hij/zij dat?

2. Bijbellezen - hoe gaat dat bij jullie thuis? En toen je kind was?

3. Best moeilijk als de één zegt: “de Bijbel is voor zwakkelingen” en een

ander: “als ik in de Bijbel lees, is het net alsof God mij persoonlijk

aanspreekt”.  

• Wat doet dat met je? Waar sta jij?

4. Dustin Funk (voorganger van Oasis Church, Winnipeg) zegt dat miljoe-

nen mensen terwijl ze in de Bijbel aan het lezen waren, hebben erva-

ren: ‘God spreekt mij persoonlijk aan’. 

• Heb jij iemand in je omgeving daar wel eens iets over horen 

vertellen? 

• Heb jij dat zelf wel eens zo ervaren? 

Hoe was dat? 

Zo nee,  zou je dat willen?

5. Welke bezwaren / belemmeringen worden in het filmpje genoemd om

zelf in de Bijbel te gaan lezen en dat ook vol te houden? Hoe zit dat bij

jou?

Dustin Funk zegt hierover:

Wat vind je daarvan?

En wat noemt híj als

reden dat mensen de

Bijbel niet lezen of

stoppen met bijbelle-

zen?

We kijken naar het filmpje ‘Bijbelleestips’.

• Welke tips kun je met een korreltje zout nemen? Welke zijn bruikbaar?

6. Wat vind je van de uitspraak hierboven?

• Durf jij het aan en ben je ertoe bereid een stapje te zetten om zo

lang dit project loopt, één keer per week een stukje uit de Bijbel te

lezen voor jezelf? Vaker mag natuurlijk ook (.

• Noteer op de achterkant van dit blad welke gedeelten je gelezen

hebt;  heb je een vraag erover, schrijf die er dan bij.

Lees wat er staat

geloof wat er staat

en je hebt wat er staat.

Wie met beide benen

op de grond
blijft staan

-

komt geen stap
verder



Print-instructie

De bovenstaande pagina’s zijn ingedeeld zoals hieronder te zien is en kunnen dubbelzijdig op één A-viertje worden geprint.

Déze pagina niet afdrukken!
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