Delta groeistudie – vaardigheden

(2) Bijbelstudie doen

OPDRACHT






Bid. Aan het begin en als kring aan het eind.
Bespreek. Hoe verschilt bijbelstudie doen van onderricht geven?
Onderricht. De kringleider legt de vijf stappen bijbelstudie methode en de voordelen daarvan uit.
Oefening. Oefen met elkaar de vijf stappen bijbelstudie methode.
Deel de studie uit. Bij punt A.
LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER
A. DE VIJF STAPPEN BIJBELSTUDIE METHODE


STAP 1: Lees

Elk kringlid leest om de beurt één bijbelvers totdat het hele bijbelgedeelte gelezen is.

!

STAP 2: Ontdek

De kringleider vraagt: Welke waarheid in dit bijbelgedeelte spreekt je aan (raakt je denken of je gevoel)? (Waarom?)
Elk kringlid schrijft zijn gedachten kort op (ongeveer 2 minuten, totdat iedereen z’n pen heeft neegelegd).
Daarna deelt elk kringlid om de beurt zijn ontdekking mee aan de kring.
Als er tijd is mogen meerdere ontdekkingen aangedragen en besproken worden.

?

STAP 3: Vraag

De kringleider vraagt: Welke vraag zou jij aan de kring willen stellen?
Elk kringlid formuleert één open vraag uit de bijbelgedeelte en schrijft zijn vraag op. ‘Open vragen’ zijn specifiek en
beginnen altijd met een vraagwoord: ‘Wie’, ‘Wat’, ‘Waar’, ‘Wanneer’, ‘Waartoe’, ‘Waarom’ en ‘Hoe’. ‘Gesloten’ vragen
beginnen met een werkwoord en kun je alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden.
Daarna deelt elk kringlid om de beurt zijn vraag mee aan de kring en de kringleider maakt een lijstje van deze vragen.
Vervolgens leidt de kringleider de bespreking van zoveel mogelijk van deze vragen.
Tijdens de bespreking stelt hij begeleidende vragen als:
 Wie wil met een antwoord beginnen?
 Wat denken anderen hierover?
 Welk bijbelgedeelte zou meer duidelijkheid kunnen geven?
 Wie wil de vraag opnieuw formuleren?
 Wie wil het antwoord samenvatten? Enz.
STAP 4: Doe (praktijk)
De kringleider vraagt: Welke waarheden in dit gedeelte zijn relevant en zouden (ook nu) toegepast kunnen worden?
De kring bespreekt mogelijke toepassingen met elkaar en elk kringlid schrijft die op. Een ‘mogelijke toepassing’ is een
waarheid uit dit bijbelgedeelte die je op één of andere manier vandaag zou kunnen toepassen.
Elk kringlid kiest één mogelijke toepassing en maakt er een persoonlijke toepassing van. Een persoonlijke toepassing blijft
een zaak tussen God en het kringlid. Wie wil mag zijn toepassing aan de kring vertellen.
STAP 5: Bid
De kringleider vraagt: Wat is jouw antwoord op wat God in deze bijbelstudie zegt?
Elk kringlid geeft om de beurt in 1 of 2 zinnen een reactie in gebed op wat God hem in deze bijbelstudie leerde.
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B. DE VOORDELEN VAN DE VIJF STAPPEN BIJBELSTUDIE METHODE
1. Deelname.
Deze bijbelstudie methode betrekt ieder groepslid door in elke stap iedereen deel te laten nemen.
De stille leden worden aangemoedigd deel te nemen en de praters worden geholpen op hun beurt te wachten.
2. Bemoediging.
Het ontdekken en delen van waarheden vóór het stellen van vragen bemoedigd iedereen dat de Bijbel niet een vreselijke
moeilijk boek is en dat ieder christen al heel wat van de Bijbel kan verstaan.
3. Relevant.
Het stellen van eigen vragen betekent dat elk vraag relevant is en spaart de kringleider vragen te bedenken.
4. Praktisch.
Het bedenken van mogelijke toepassingen helpt iedereen te zien dat de waarheden in de Bijbel verschillende toepassingen
hebben. Een persoonlijke toepassing kan daarna gemaakt worden uit het lijstje van mogelijke toepassingen.
5. Respons.
Het bidden aan het einde is een reactie of respons op Gods spreken door de bijbelstudie.
C. OEFENING. GEBRUIK DE VIJF STAPPEN METHODE EN BESTUDEER EEN BIJBELGEDEELTE
1. Kies een bijbelgedeelte:
 uit het Oude Testament: Jesaja 55:1-13
 of uit het Nieuwe Testament: Lukas 8:4-15
2. Jesaja 55:1-13. Een aansporing de HEER aan te nemen.
55:1-5. Een aantrekkelijke uitnodiging om de blijde boodschap aan te nemen.
(1) Het water en brood zijn symbolen voor verlossing, de inhoud van Gods eeuwigdurende verbond. De uitnodiging wordt
gericht aan mensen die geen geld hebben om hun verlossing te kopen, maar alleen tot God kunnen komen om verlossing uit
genade uit zijn hand aan te nemen! De uitnodiging wordt gericht aan mensen die in ballingschap (in Babylon) woonden en
dachten dat wonen in Babylon beter was dan terugkeren naar Jeruzalem (dat toen nog in een puinhoop lag). De uitnodiging
mag wel gericht zijn aan iedereen die niet naar deze verlossing verlangden om hun verlangen te stimuleren. Maar de
uitnodiging wordt vooral gericht aan mensen die dorst hebben, die verslagen van hart en onaanzienlijk geworden zijn (Jesaja
57:15) en naar deze verlossing verlangen. Hun armoede wordt gecontrasteerd met Gods rijkdom die Hij absoluut gratis geeft
(Matteüs 10:8; Openbaring 21:6; 22:17).
(2) De motivatie te reageren is het besef dat arbeid en geld of enig iets wat God buiten sluit je uiteindelijk niet kan
bevredigen (Hosea 4:10; 8:7; Haggai 1:6). Dit geld niet alleen voor Joden, maar voor iedereen die meent buiten Gods
verbond te kunnen leven. ‘Het levende water’ en ‘het brood dat leven geeft’ symboliseren het eeuwige leven (Johannes 4:10;
6:27,35) en alleen dat kan de mens verzadigen en zijn hele persoonlijkheid de grootste vreugde geven.
(3) De mensen worden uitgenodigd tot de God van de Bijbel te komen en te luisteren naar zijn beloften. Dan zal hun hele
wezen gaan leven. De symbolen van water en brood maken nu plaats voor het eeuwigdurende verbond. Gods verbond is niet
een overeenkomst tussen twee gelijke partijen, maar een eenzijdige afspraak waarin de grotere partij (God) aan de kleinere
partij (de mensen) zijn trouwe liefde (vroeger aan David belooft) nu uit genade aan Davids nageslacht schenkt. Uiteindelijk
vindt dit verbond zijn vervulling in Jezus Christus (1 Kronieken 17:11-14; Galaten 3:16). In Babylon lijkt het misschien
alsof God zijn verbond niet nakomt, maar allen die geestelijke dorst hebben zullen Gods eeuwigdurende Koninkrijk erven.
(4) God zou David aanstellen als heerser over de naties en als getuige voor de volken. De profetische verledentijd (“Ik heb
David aangesteld”) benadrukt het feit dat de toekomstige gebeurtenis (“Ik zal David aanstellen”) zo zeker zal plaatsvinden
dat het voorgesteld wordt alsof het al plaatsgevonden heeft! Gods liefde voor David wordt vervuld in Jezus Christus. Jezus
Christus zal de Almachtige Koning over alle naties zijn (Jesaja 9:6; 11:10) en de Allergrootste Profeet voor alle volken zijn
(Jesaja 42:1-6; 49:1-6)! Omdat Hij de Profetische Koning is, zal Hij zijn Koninkrijk niet met wapens veroveren, maar met
de verkondiging van zijn Woord!
(5) Gods oudtestamentische volk (“jij”) wordt opgeroepen een volk (enkelvoud) die Israël niet kende te ontbieden zich bij
Gods volk aan te sluiten (Jesaja 43:10-13) en een volk (enkelvoud) die Gods volk niet kende zal zich haasten om zich bij
Gods volk aan te sluiten. Dit werd vervuld toen de muur die scheiding maakte tussen Israël en de heidense volken (de
ceremoniële wet) afgebroken werd (Efeziërs 2:13-16). De heidense volken sluiten zich bij Gods volk aan, niet t.w.v. Israël,
maar t.w.v. Israëls Messias, die de Heerlijkheid in hun midden is (Jesaja 2:2-4; 44:23; Johannes 4:22). Deze profetie werd
vervuld, niet doordat de volken zich aansloten bij het oudtestamentische Israël (Handelingen 15:1), maar doordat de
gelovigen in de heidense volken samen met de gelovigen in het volk van Israël een nieuwe Gemeente of Koninkrijk vormden
(Efeziërs 3:2-6)! Het oudtestamentische volk Israël werd voortgezet en uitgebreid om de gelovigen in de heidense volken in
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te sluiten.
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55:6-13. Een dringende uitnodiging om zich te bekeren.
(6) Voortzetting van de uitnodiging (door geloof) de aangeboden verlossing aan te nemen (zie Jeremia 29:11-14)! De HEER
‘zoeken’ betekent Hem als de ware God leren kennen, vertrouwen, aannemen, aanbidden, dienen en verheerlijken (Deuteronomium 4:29; Amos 5:4). Deze generatie van Joden in Babylon kregen een kans zich te bekeren (zie 2 Korintiërs 6:2).
(7) Zij moeten hun eigen gekozen slechte weg verlaten (Jesaja 53:6) en hun ongelovige overwegingen herzien. En zij moeten
zich radicaal omkeren tot God. Hij heeft recht daarop omdat Hij met hen een verbond had gesloten. Dan zal Hij hen
ruimhartig vergeven!
(8-9) ‘De gedachten van de mensen’ hielden in dat zij Gods belofte niet geloofden. ‘De wegen van de mensen’ waren dat zij
zich uitsloofden voor “iets dat geen brood is” (Jesaja 55:2). ‘De gedachten van HEER’ (Romeinen 11:33-34) waren zijn
plannen Israël te verlossen uit de ballingschap. ‘De wegen van de HEER’ waren de realisatie van deze gedachten. De afstand
tussen de gedachten en wegen van de mensen en die van de HEER zijn zo groot dat ze alleen in volkomen tegenstellingen
uitgedrukt kunnen worden,
(10-11) De ongelovige gedachten en doodlopende wegen van de mensen worden gecontrasteerd met de onfeilbare
verzekering dat de HEER zijn belofte aangaande zijn volk zou vervullen (zie Jesaja 40:8; 44:26; 45:23; 46:10; Matteüs 5:18).
Het gaat dus hier niet om Gods scheppende Woord (Psalm 33:6), maar om Gods profetische Woord dat zeker vervuld zal
worden (zie Psalm 33:11; Spreuken 19:21; Jesaja 14:24,27)!
(12-13) De inhoud van Gods profetische Woord of belofte is: “De HEER gaat voor jullie uit en de God van Israël vormt
jullie achterhoede” (Jesaja 52:12). “Langs wegen zullen zij weiden, op iedere kale heuvel vinden zij weidegrond” (Jesaja 49:9;
zie Jesaja 35:1-2; 41:18-20). Op dichterlijke wijze wordt de vreugde van Gods volk over Gods verlossing beschreven. De
rivieren klappen in de handen en de bergen jubelen (Psalm 98:8). De doornstruiken onderweg zullen plaats maken voor de
cipressen in Israël.
Dit is echter een dichterlijke beschrijving van een hoger werkelijkheid die niet komt bij de terugkeer uit ballingschap, maar
komt wanneer de verlossing van de HEER zijn volheid bereikt bij het herstel van alle dingen (Handelingen 3:21). Dit herstel
begint bij de eerste komst van Christus (2 Korintiërs 5:17) en eindigt bij de terugkomst van Christus (Romeinen 8:19-21).
Het feit dat het een eeuwig teken zal zijn en niet zal worden uitgewist wijst dat de terugkeer uit ballingschap beschreven
wordt alsof het plaatsvindt in de eeuw van verlossing die begint ‘in de laatste dagen’ (de nieuwtestamentische periode)1. Deze
gebeurtenis zal God voor eeuwig een naam maken (verheerlijken)!
3. Lucas 8:4-15. Een gelijkenis van hoe je hart op Gods Woord reageert.
Zie de groeistudie – inhoud (05): Geestelijke groei.
De boodschap van deze gelijkenis is: De gesteldheid en houding van je hart bepaalt hoe je op Gods Woord reageert. En hoe
je op Gods Woord reageert bepaalt hoeveel vrucht je draagt.

1

‘De laatste dagen’ of ‘de voleinding van de eeuwen’ begint bij de eerste komst van Jezus Christus (1 Petrus 1:20; Hebreeën 1:2; Hebreeën 9:26) en de uitstorting van de
Heilige Geest (Handelingen 2:17) en eindigt met de wederkomst van Jezus Christus (Matteüs 24:3), de opstanding uit de doden (Johannes 6:39; 11:24; 12:28) het
eindoordeel (Matteüs 13:39; Efeziërs 1:10, zie Filippenzen 2:10-11).
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