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Jij en je Bijbel 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
 
De Bijbel wordt ook wel genoemd: het Boek der boeken. Dat 
betekent: het beste Boek. En dat is de Bijbel. Voor Isaäc da Costa 
was de Bijbel ook zijn belangrijkste Boek. Hij schrijft in een 
gedicht: 
 “Bij ’t openslaan van ’t Boek der boeken, 
 gedenk, o christen! dag aan dag, 
 dat wie dat Woord wil onderzoeken 
 geen eigen licht vertrouwen mag. 
 Geen mensenwijsheid zou hier baten, (=helpen) 
 geen vlijtige arbeid hier volstaan; 
 alle eigenwijsheid dient verlaten, 
 een ánder oog moet opengaan. 
 Voordat jij je dan begeeft tot lezen, 
 dan, christen, val je God te voet! 
 en dat een heilig heilzaam vrezen 
 zich meester maak’ van je gemoed! 
 Vraag, eer je verder gaat een zegen! 
 Vraag ogen, oren en een hart, 
 en Jezus Zelf kome je tegen 
 in dit Zijn Woord bij vreugde en smart.” 
 
24 juli  Hoor jongere! 
Lezen:  Deuteronomium 6:1-12 
Zingen: Psalm 90:7 

➢ Wat mogen de Israëlieten nooit vergeten? 
➢ En wat moeten ze hun kinderen inprenten? (vers 7) 
➢ Is dat nu nog belangrijk voor kinderen? 

 
25 juli  Leef naar het Woord 
Lezen:  Deuteronomium 17:14-20 
Zingen: Psalm 29:1 

➢ Wie moet een koning kiezen voor het volk Israël? 
➢ Hoe moest die koning leven van de Heere? (vers 18 en 19) 
➢ Is dit nu nog belangrijk voor een koning? Waarom wel/niet? 

 
26 juli  De Bijbel maakt vrolijk 
Lezen:  Psalm 119:1-16 
Zingen: Psalm 119:7 

➢ Boven dit gedeelte staat: ‘De Bijbel maakt vrolijk’. 
➢ Licht dit toe met de woorden uit vers 14-16. 
➢ Word jij ook vrolijk van de Bijbel? Waarom wel/niet? 
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27 juli  De Bijbel als een lamp 
Lezen:  Psalm 119:105-112 
Zingen: Psalm 119:53 

➢ Waarom zou de dichter de Bijbel een lamp noemen? 
➢ Is de Bijbel voor jou ook als een licht op je pad? 
➢ Praat eens over een situatie waarin dit voor jou zo was.  

 
28 juli  Schamen voor de Bijbel? Nooit! 
Lezen:  Romeinen 1:8-17 
Zingen: Psalm 118:14 

➢ Boven dit Bijbelgedeelte staat: ‘Schamen voor de Bijbel? Nooit!’. Hoe kon Paulus dit zo 
stellig zeggen? 

➢ Wat was de Bijbel voor hem (vers 16 en 17)? 
➢ Is de Bijbel jou ook alles waard? Vertel! 

 
29 juli  De Bijbel is waar! 
Lezen:  Romeinen 15:1-13 
Zingen: Psalm 111:5 

➢ Welk Testament bedoelt Paulus in vers 4? 
➢ Zie je hieraan dat de Bijbel (O.T. en N.T.) echt waar is? 
➢ Praat over de overeenstemming van beide Testamenten. Noem voorbeelden. 

 
30 juli  God spreekt 
Lezen:  2 Timótheüs 3 
Zingen: Psalm 56:5 

➢ Wie spreekt er in de Bijbel? 
➢ Hoe noem je dat met een moeilijk woord? 
➢ Mogen wij iets aan de inhoud van de Bijbel veranderen? Waarom wel/niet? 

 
31 juli  Je Bijbel is goud! 
Lezen:  Psalm 19 
Zingen: Psalm 19:5 

➢ In welke regels van deze psalm gaat het over Gods heerlijke schepping? 
➢ En wat wordt er gezegd van Gods wet? (de Bijbel) 
➢ Is de Bijbel ook goud voor jou? Waarom wel/niet? 

 
1 augustus De Bijbel zoeter dan honing 
Lezen:  Psalm 119:97-104 
Zingen: Psalm 119:49 

➢ Leg uit wat er boven dit Bijbelgedeelte staat: ‘De Bijbel zoeter dan honing’. 
➢ Hoe is dat bij jou? 

 
2 augustus Zoek wijsheid in je Bijbel 
Lezen:  Spreuken 2:1-17 
Zingen: Psalm 107:22 

➢ Wijsheid leer je uit de Bijbel zegt Salomo. 
➢ Is luisteren met het oor genoeg? (vers 2) 
➢ Wie brengt de wijsheid in het hart? 
➢ Hoe wordt die wijsheid genoemd in vers 5? Ken jij die wijsheid? 
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3 augustus Een uitnodiging 
Lezen:  Jesaja 55 
Zingen: Psalm 103:9 

➢ Wat is de uitnodiging uit Jesaja 55? 
➢ Wie mogen er komen? 
➢ Lees bij deze uitnodiging: Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4, artikel 8. 

 
4 augustus Je Bijbel leert over God 
Lezen:  Jeremia 23:23-32 
Zingen: Psalm 139:2 

➢ Wat leert de Bijbel over God in dit gedeelte? 
➢ Wat leer jij over God in deze Bijbelverzen? 
➢ Wat betekenen deze woorden voor jou? 

 
5 augustus Je Bijbel is als zaad 
Lezen:  Markus 4:1-10 
Zingen: Psalm 25:2 

➢ Waarom zou er boven deze dag staan: ‘Je Bijbel is als zaad?’.  
➢ Van Wie komen deze woorden? 
➢ Wat leert Hij  jou als je deze woorden in je Bijbel leest? 

 
6 augustus Zaaiwerk 
Lezen:  Markus 4:11-20 
Zingen: Psalm 119:3 

➢ Wanneer, waar en hoe wordt Gods Woord gezaaid? 
➢ Op welke plaatsen kan het gezaaide Woord terecht komen? 
➢ Wat moet jouw eerste werk zijn vóór je het zaaiwerk ontvangt? 

 
7 augustus Je Bijbel als richtingaanwijzer 
Lezen:  Matthéüs 4:1-11 
Zingen: Psalm 91:5 

➢ Welke woorden gebruikte de Heere Jezus toen de duivel Hem verzocht? 
➢ Welke les geeft de Bijbel nu aan jou? 
➢ Wat kan je dus niet missen? 

 
8 augustus Je Bijbel geeft veel onderwijs 
Lezen:   
Zingen: Psalm 86:6 

➢ Hoe wordt het onderwijs dat de Heere Jezus geeft in deze verzen genoemd en waarom? 
➢ Waar zou je graag eens verder over willen praten? Doe het maar. 

 
9 augustus Horen en doen 
Lezen:  Matthéüs 7:24-29 
Zingen: Psalm 81:12 

➢ Welke dringende oproep komt er tot jou als je vandaag je Bijbel leest? 
➢ Wie wil jou leren om niet alleen te horen maar ook te doen wat er in je Bijbel staat? 
➢ Wie kan jou dus een verlicht verstand geven? 
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10 augustus Je Bijbel waarschuwt je 
Lezen:  Spreuken 4:11-27 
Zingen: Psalm 25:4 

➢ Welke waarschuwingen lees je in Spreuken 4:11-27? 
➢ Salomo roept in dit Bijbelgedeelte op om verantwoord te leven. Wat betekent dat voor 

jou, voor nu? 
➢ Leg dit hoofdstuk eens naast alles wat je doet op een dag. Wat is de uitkomst? 

 
11 augustus Je Bijbel als een schatkist 
Lezen:  Matthéüs 13:44-50 
Zingen: Psalm 72:9 

➢ Wat zou je doen als je een dichte, gevulde schatkist kreeg? 
➢ Weet je dat je Bijbel ook zo genoemd wordt? Deze schatkist heb je al gekregen. Wat 

doe je ermee? 
➢ Wat leert de Heere Jezus over deze dingen in twee gelijkenissen? 
➢ Wat leer jij ervan? 

 
12 augustus Je Bijbel en Gods liefde 
Lezen:  Johannes 3:1-16 
Zingen: Psalm 36:2 

➢ Wat is het grootste teken van Gods liefde? (vers 16) 
➢ Hoe kun je het geheim van Gods liefde leren kennen met je hart? (vers 3) 
➢ Lees: Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, artikel 11. 

 
13 augustus Je Bijbel, gids voor elke dag 
Lezen:  Johannes 5:37-47 
Zingen: Psalm 119:65 

➢ Hoe moet je met je Bijbel omgaan als een gids voor elke dag? 
➢ Vraag of de Heilige Geest je leert hoe je met de volgende teksten om moet gaan: 

o Spreuken 10:22 
o Spreuken 16:3 
o Matthéüs 6:26 
o 1 Korinthe 16:14 
o 2 Timótheüs 3:16. 

 


