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Noodzaak en nut van Bijbelstudie 
  

“Daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet 
en bevestigd bent in de onderhavige waarheid” (2 Petr. 1:12). 

“(...) daar wij de overleggingen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van 
God, afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van 

Christus” (2 Kor. 10:5). 

“Wees geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van 
God” (1 Kor. 10:32).  

“Beijver je, je aan God beproefd voor te stellen als een arbeider die zich niet hoeft 
te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt” (2 Tim. 2:15). 

 
 

 

1. Vereisten voor Bijbelstudie 

a) De natuurlijke mens is verblind (Joh. 3:10; 9:39-41; Luc. 23:3; 1 Kor. 2:8); 

b) Bezit van de Heilige Geest is niet genoeg (1 Kor. 3:1-3); 

c) Alleen wedergeboorte is onvoldoende (Joh. 13:7, 36-37; 14:5, 8, 22; 16:17); 

d) Niet helemaal alleen de Bijbel onderzoeken, maar met behulp van:  

• persoonlijk onderricht (Hand. 18:26; Kol. 1:28); 

• door toespraken, lezingen e.d. (Hand. 19:9; 20:7; 1 Kor. 12:8; 14:3, 26, 29-
32); 
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• onderwijs van leraren, Bijbelconferenties (2 Tim. 2:2); 

• door onderwijzende en opbouwende geschriften (2 Petr. 3:15-16; Hand. 
8:30vv.). 

2. Beperkingen 

a) God is hoog boven ons verheven (Job 11:7-9; 37:23; Jes. 28:29; 55:8vv.; Rom. 
11:33); 

b) Niemand kent de waarheid aangaande Jezus Christus dan God alleen (Matt. 
11:27); 

c) Ons kennen is onvolkomen (1 Kor. 13:9); 

d) We kunnen soms moeilijk woorden van God of van mensen onderscheiden 
(het boek Job); 

e) En wat is voor ons van toepassing of niet? God geeft ook Zijn gedachten in 
symbolen of daden. 

3. Doel 

a) Persoonlijke en gemeenschappelijke Bijbelstudie is noodzaak (Fil. 3:8-10; Joh. 
5:39; 1 Petr. 2:2); 

b) Verlangen om te gehoorzamen en te dienen (Kol. 1:9vv.; Hebr. 4:12; 2 Tim. 
3:16vv.;  Joh. 14:21, 23); 

c) Weten van Wie we het ontvangen (1 Kron. 29:14; Joh. 4:23vv.); 

d) Anderen dienen met het Woord (2 Tim. 2:2; 1 Kor. 12:8; Hand. 18:26). 

4. Uitgangspunt 

a) Het volledige Woord van God en goed uitgelegd, niet op zichzelf staand (1 Kor. 
2:13; 2 Petr. 2:20vv.); 

b) Niet teksten uit zijn verband rukken, zoals gebeurde in Matteüs 4:6-7; 

c) Er is verscheidenheid in de Schriften (1 Kor. 14:7); 
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d) Geen verkeerde conclusies die op menselijke logica zijn gebaseerd (1 Kor. 
2:13); 

e) De Bijbel is woordelijk Gods geïnspireerde Woord. Zelfs een jota en de tittel 
zijn belangrijk (Matt. 5:18). Soms zijn kleine dingen de oorzaak voor de 
grootste verwarring; 

f) Besef van eerbied voor het Woord van God. Elke uitlegging onderzoeken (Ps. 
139:23vv.); 

g) Nauwkeurig lezen. 

5. Twee grondprincipes 

5.1 Het verband, de samenhang van een Schriftwoord 

a) In welke tijd, op welke plaats en op welke wijze werd het schriftgedeelte 
geschreven? 

b) Elk gedeelte (boek) heeft zijn daarin thuishorende passages die verklaard 
moeten worden uit hetzelfde gedeelte; 

c) Andere teksten moeten verklaard worden aan de hand van het karakter van 
een boek; 

d) Andere plaatsen lijken soms tegenstrijdig, maar als ze goed uitgelegd worden 
blijken deze helemaal niet tegenstrijdig te zijn. 

 

5.2 De reikwijdte of draagwijdte van een Schriftwoord 

a) Alle woord is van betekenis, maar niet alles is letterlijk van toepassing; 

b) Er zijn dingen geschreven in een overgangsperiode, en dus niet direct op ons 
van toepassing; 

c) We mogen de Bijbel niet generaliseren; 

d) Waar moeten we vergeestelijken, en waar niet? 
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Hoofdonderwerp 

Christus in het Oude Testament: 

a) Letterlijk – profetisch; 

b) Symbolisch – typologisch. 

Ze kunnen alleen verwijzen naar de waarheid van het Nieuwe Testament. 

 

Benaderingswijzen 

a) Het specifieke karakter van een Bijbelboek binnen zijn categorie; 

b) Wat zijn het tijdstip, de plaats, de wijze, het doel, de aanleiding en de 
omstandigheden van het Bijbelboek; 

c) Hoe moet het Bijbelboek ingedeeld worden; 

d) Karakter van het boek; 

e) Op welke wijze (niveaus) kan het Bijbelboek en zijn delen uitgelegd worden: 

• Grammatisch – historische methode, de letterlijke bedoeling; 

• Toepassing en uitlegging (1 Kor. 14:1, 3, 31); 

• Profetische waarde (1 Petr. 1:19): 

o Vervulde profetieën; 

o Onvervulde profetieën; 

o Letterlijk, en waar niet; 

o Wanneer en hoe. 
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Hulpmiddelen 

a) Samenkomsten; 

• Bijbellezingen; 

• Bijbelstudiekampen; 

• Bijbelbesprekingen en conferenties. 

b) Geschriften; 

• Grondtekst; 

• Algemeen Bijbelgebruik; 

• Overzichtscommentaren (bijv. Synopsis van Darby); 

• Commentaren op Bijbelboeken en gedeelten; 

• Behandeling van Bijbelse onderwerpen; 

• Verzamelwerken; 

• Bijbelstudie series; 

• Bijbelstudie tijdschriften; 

• Bijbelcursussen. 
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