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6. “God wil graag dat ook jij een deel wordt van dit grote verhaal” staat in

het intro.

• Hoe doe je dat?
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Connected

Starters

• En ..... heb je het aangedurfd om zelf (minstens) één bijbelgedeelte  te

lezen in de afgelopen twee weken? Vertel eens: welk(e) bijbelgedeel-

te(n)? Hoe vond je het om dit te doen? Heb je vragen?

• Maak een rondje: Heb je de laatste tijd een serie gebingewatched? Wat

maakte deze serie zo leuk dat je verder wilde blijven kijken?

Bekijk het filmpje ‘Curling en bijbellezen’

• In welke opzichten is het beoefenen van curling te vergelijken met

bijbellezen?

Intro

Zes en zestig boeken. Meer dan 40 schrijvers. Geschreven gedurende een

periode van meer dan 1500 jaar. 

De bijbel is niet maar een verzameling van losse delen en verhalen. Alles

bij elkaar is het een doorgaand verhaal, het complete Woord van God.

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


De Bijbel lezen, begrijpen én gehoorzamen kan een overweldigende uitda-

ging worden. Als je gaat ‘binge-lezen’ ontdek je de doorgaande lijn. Je ziet

dat elk verhaal en elk detail een plaatsje heeft in het grote verhaal van

God. Inzicht te krijgen in dit grote verhaal helpt je de Bijbel te gehoorza-

men en trouw te zijn aan wat God zegt, elke dag van je leven. God wil

graag dat ook jij een deel wordt van dit grote verhaal.

Gesprek

1. Is er iemand (in jouw omgeving) die jij bewondert en op wie je zou

willen lijken of heb je een idool? Wie is dat en waarom?

   

2. De Bijbel staat vol met verhalen over God die door gewone, reële men-

sen heen werkte in alledaagse, reële situaties. 

• Is er een persoon in de Bijbel met wie jij je speciaal verbonden

voelt? Kun je uitleggen waarom?

   

3. De Bijbel is een doorgaand verhaal; mensen hebben de neiging om de

Bijbel in losse teksten te hakken. Maar als teksten uit hun ‘context’

gehaald worden, kunnen ze een heel andere betekenis krijgen.

• Kun jij voorbeelden noemen van bijbelwoorden of -verhalen die uit

hun verband werden gerukt of zelfs ‘misbruikt’? 

• Heb jij jezelf daar ook wel eens op betrapt? Waar ging dat toen om? 

4. Heb jij wel eens meegemaakt dat iemand tegen jou zei iets in de trant

van: “Joh, je moet déze bijbeltekst of dat bijbelgedeelte eens lezen; dat

helpt je”. 

• Weet je nog wat er toen met jou aan de hand was en om welk bij-

belgedeelte dat ging?

• Kun je je herinneren dat een ouderling of de dominee bij jullie thuis

op bezoek kwam en een bijbelgedeelte las? Wat deed dat met je?

We kijken naar het filmpje ‘Het grote verhaal van het verbond’.

5.

• Bespreek met elkaar: wat is nieuw voor je en wat wist je al?

• In het filmpje wordt ‘David en Batseba’ genoemd als voorbeeld van een

‘dwarsverband’ tussen de geschiedenisboeken en de andere boeken

van het Oude Testament (2 Samuel 11 en Psalm 51).

Kun jij nog zo’n voorbeeld noemen?

• Welk verband zie jij tussen het verbond, de doop en het avondmaal?



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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