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Hoe lezen we de Bijbel?
‘Open mijn ogen opdat ik aanschouw de wonderen van Uw wet’
(Psalm 119:18)

Eén: Bid voordat je de Bijbel opent. Om de Bijbel te begrijpen hebben
we de hulp van de Heilige Geest nodig.
Twee: Lees de Bijbel aandachtig. Denk goed na over de beloften die
God je doet, over de aansporingen die je erin vindt, en over lessen die je nog niet kende: praktische
lessen en onderwijs over Gods gedachten.
Drie: Lees de Bijbel heel regelmatig. Je moet je innerlijk elke dag voeden met het Woord van God.
Denk eraan dat de Heer Jezus Zelf heeft gezegd dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar
van elk woord dat God gesproken heeft (zie Matth. 4:4).
Vier: Begin met het lezen van de evangeliën. Laat je niet ontmoedigen door de dingen die je nog niet
begrijpt. God zal je stap voor stap meer inzicht en begrip geven. Hij laat je niet alles op één dag zien!
Het is normaal dat er gedachten in de Bijbel staan die we niet meteen begrijpen; want de Bijbel is
geen menselijk boek, maar Gods Woord.
Vijf: Zoek de Heer Jezus in de Bijbel! De Bijbel is er om ons door de Heer Jezus in gemeenschap met
God te brengen. Jezus Christus is het grote thema van de hele Bijbel. Het Oude Testament werd
geschreven om Zijn komst voor te bereiden en aan te kondigen. En het Nieuwe Testament bevestigt
en beschrijft hoe en waarom Hij gekomen is.
Zes: Gehoorzaam de boodschap van de Bijbel. Elke ongehoorzaamheid en eigenzinnigheid tegen de
inhoud van de Bijbel is zonde. Wanneer dit Boek ons voorschrijft hoe we ons moeten gedragen en
hoe we hebben te leven, dan moeten we uit liefde gehoorzamen. Als we ons leven richten naar de
Bijbel, verheerlijken we onze Heer en Heiland, en zal onze Vader ons rijk zegenen.
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