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Startstudie 3: Wat is de Bijbel? 
 
 

Inleiding 
In deze studie denken we na over de Bijbel. 
Wat is dit voor boek? Waarom is het zo 
belangrijk voor christenen? Hoe zit het in 
elkaar, waar gaat het over? En heel 
belangrijk: hoe kan ik ermee aan de slag? 
 
Vraag 1:  Wat komt er het eerste bij je op als 
de denkt aan de Bijbel? Is er een stukje uit 
de Bijbel dat je favoriete gedeelte is? 
 
 

Bibliotheek 
Het valt meteen op als je in je Bijbel bladert: 
het is eigenlijk geen boek, maar een 
verzameling van boeken. In onze Bijbel zijn 
dat er 66. We noemen ze bijbelboeken. 
 
Vraag 2:  Zoek in je Bijbel de 
inhoudsopgave op. Over welk bijbelboek 
zou je iets kunnen vertellen? Noem een 
bijbelboek waarvan je weinig of niets weet. 
 
Al die boeken zijn op hun eigen manier 
ontstaan: geschreven door allerlei 
verschillende mensen, op allerlei plaatsen en 
in verschillende situaties. Genesis is 
vermoedelijk door Mozes geschreven in de 
Sinaïwoestijn rond 1300 voor Christus. De 
Openbaring is door Johannes opgeschreven 
op het eiland Patmos rond het jaar 95.  
 
Vraag 3:  Lees 2 Petrus 1:21. Wat betekent 
dit? 
 
De Bijbel vertelt ons dat al die boeken 
geschreven zijn onder de leiding van God: 
de Heilige Geest heeft de schrijvers geleid bij 
het schrijven. Daardoor herkennen wij de 
stem van God als wij die oude boeken lezen. 
Gods Woord is levend, het is actueel. 
 
 

Oude Testament 
De Bijbel bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel noemen we het Oude Testament (OT). 
Het OT gaat over God en zijn volk Israël. 

Daarom zijn de boeken van het OT ook de 
heilige boeken van de joden. Zij noemen ze 
de Tenach. 
Een deel van boeken van het OT gaat over 
de geschiedenis: hoe is Gods volk ontstaan, en 
wat hebben de Israëlieten allemaal beleefd? 
Andere boeken in het OT zijn profetische 
boeken. In die boeken spreekt God zijn volk 
aan op hun leven met Hem. Regelmatig 
wordt er verwezen naar de toekomst. 
Tenslotte zijn er dichterlijke boeken. Daarin 
vinden we o.a. gedichten en liederen over 
het leven met God. Denk aan de Psalmen. 
 
Vraag 4:  Noem een paar geschiedkundige 
(historische) boeken van het OT. Noem ook 
een dichterlijk en een profetisch boek. 
 
Vraag 5:  Lees 1 Korintiërs 10:6. Wat 
kunnen we leren van de geschiedenis van 
Israël? 
 
Vraag 6:  De Psalmen zijn liederen, 
bijvoorbeeld gedicht door David. Wat leren 
we van Psalm 23: ‘de Heer is mijn herder’?  
 
 

Nieuwe Testament 
Het tweede deel van de Bijbel noemen we 
het Nieuwe Testament (NT). In deze 
bijbelboeken leren we dat God op een 
nieuwe manier een relatie aangaat met de 
mensen. Hij sluit een nieuw verbond 
(‘testament’). 
In het NT draait alles om Jezus Christus. 
Gods Zoon werd mens om ons te redden.  
De eerste boeken van het NT zijn ook een 
soort historische boeken: de evangeliën. Ze 
beschrijven het leven en sterven van de 
Heer. Het boek de Handelingen beschrijft 
het ontstaan van de kerk (gemeente). 
Mensen ontdekten wie Jezus is, en gingen in 
Hem geloven. 
 
Vraag 7:  Welke evangeliën staan er in de 
Bijbel? Blader door het begin van het eerste 
of derde evangelie. Waar gaat het hier over? 
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Een groot deel van het NT bestaat uit 
brieven. Verschillende apostelen schreven 
boodschappen aan gemeentes of personen. 
Ook deze brieven zijn ‘geïnspireerd’: het is 
het Woord van God. Dat merk je als je ze 
leest. Door de brieven leren we de Heer 
beter kennen, en ontdekken we wat het 
betekent om in Hem te geloven. 

 
Vraag 8:  Lees 2 Petrus 3:18a. Wat betekent 
deze aansporing? 
 
 

Lezen of luisteren 
Luisteren naar Gods boodschap kun je door 
de Bijbel te lezen, of te horen voorlezen. 
Vroeger kon lang niet iedereen lezen, en 
bovendien had lang niet iedereen een Bijbel. 
Ook tegenwoordig geldt dat lezen niet voor 
iedereen even makkelijk is. En in de Bijbel 
komen soms moeilijke woorden voor. 
Daarom is het belangrijk om elkaar te helpen 
om de Bijbel te begrijpen.  
 
Wat ook belangrijk is: een goede vertaling. 
De bijbelboeken zijn geschreven in andere 
talen dan het Nederlands: Hebreeuws (het 
OT) en Grieks (het NT). Daarom is onze 
Bijbel een vertaling. Er zijn verschillende 
vertalingen. Sommige zijn wat preciezer 
vertaald, andere wat vrijer. De precieze 
vertalingen zijn soms wat moeilijker te lezen 
dan de vrijere. 
 
Vraag 9:  Noem een paar vertalingen. Welke 
zijn aanwezig in de kring?  
 
Vraag 10:  Lees (in het OT) Jesaja 53:5: een 
voorzegging over het sterven van de Heer. 
Lees dit vers in verschillende vertalingen aan 
elkaar voor. Wat valt je op? 
 
 

God is aan het woord 
Al vele eeuwen hebben talloze gelovigen het 
gemerkt: als je de Bijbel eerbiedig leest, hoor 
je God spreken. Hij wil ons dingen vertellen 
door deze oude boeken. Dat is het wonder 
van Gods Woord. Het is springlevend. Door 
de Heilige Geest kunnen we begrijpen wat 
God ons te zeggen heeft. 

 
Vraag 11:  Wordt je altijd aangesproken als 
je de Bijbel leest? Hoe komt dat? 
 
 

Gods Woord doet wat met je 
In de Bijbel lezen we over verschillende 
functies van de Bijbel. 
[1] Gods Woord is voedsel. Voor mensen die 
pas zijn gaan geloven, en voor hen die de 
Heer langer kennen. Zie 1 Petrus 2:2. 
[2] Gods Woord reinigt ons, maakt ons hart 
en ons denken schoon. Dat is nodig omdat 
er veel dingen zijn die ons vuil kunnen 
maken. Lees Efeziërs 5:25,26.  
 
Vraag 12:  Gods Woord is als waswater. 
Hoe werkt dat precies? 
 
[3] De Bijbel is ook een wapen: een zwaard. 
Gods Woord wijst in mijn leven aan wat 
fout is (Hebreeën 4:12,13). Maar het helpt 
mij ook om te onderscheiden wat anderen 
beweren: wat is wat waar en wat is onzin 
(Efeziërs 6:17)? De Heer Jezus gebruikte het 
Woord van God om zich te verdedigen 
tegen de duivel. Lees Lucas 4:1-12. 
 
 

Aan de slag 
Nu komt het belangrijkste: lezen en 
luisteren. Hoe meer je leest, hoe meer je je 
‘thuis’ zult voelen in de Bijbel. Een paar tips: 
o Probeer regelmatig een stukje te lezen.  
o Bidt God om een zegen, vraag Hem om 

je iets over Hemzelf te leren. 
o Start niet te moeilijk. Begin bijvoorbeeld 

in Marcus of Lucas, en daarna de 
Handelingen. Een goed begin is ook 
Genesis en Exodus. 

o Lees stukjes om over na te denken. 
o Lees ook grote stukken om te ontdekken 

waar de bijbelboeken over gaan. 
o Kies een vertaling die voor jou prettig 

leest. Vraag advies. 
o Sommige mensen vinden het fijn om een 

dagboekje of leesrooster te gebruiken. 


