‘Vijf stappen’-methode van bijbelstudie
Dit is een bijbelstudie methode die geschikt is om individueel te doen of als groep.

De methode bevat de vijf belangrijkste principes van bijbelstudie:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Iedereen doet mee met elke stap!
Eerst ontdekken en met elkaar delen wat je al begrijpt en wat je aanspreekt.
Daarna worstelen met de vragen die overblijven.
Gods Woord met het dagelijkse leven in verband brengen.
God een persoonlijk antwoord geven.

Stap 1.

Lezen

Lees om de beurt een stukje van het Bijbelgedeelte hardop.

Stap 2.

Ontdekken

Vraag jezelf af: Welke waarheid in dit gedeelte is belangrijk voor mij? Waarom?
Alternatieve vragen:
• Welke waarheid interesseert mij? Waarom?
• Welke waarheid spreekt mij aan, raakt mijn denken of mijn gevoel? Waarom?
Schrijf je gedachten op (paar minuten).
Wissel met elkaar de eigen ontdekkingen uit. Ieder van de groep krijgt een beurt.

Stap 3.

Vragen

Vraag: Welke vraag zou IK aan de groep willen stellen?
Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk op papier (enkele minuten). Een vraag behoort ‘open’
en specifiek te zijn.
Ieder van de groep krijgt een beurt; maak samen een lijstje van alle vragen.
Bespreek de vragen samen één voor één en probeer zoveel mogelijk antwoorden op de vragen te
vinden.

Stap 4.

Doen (in de praktijk brengen)

Vraag: Welke waarheden in dit gedeelte zijn relevant en zouden vandaag de dag toegepast
kunnen worden?
Maak door te brainstormen in de groep een lijstje van relevante waarheden en hoe deze eventueel
toegepast zouden kunnen worden in het leven van vandaag. Dit zijn allemaal mogelijke toepassingen.
Schrijf daarna op wat God van jou wil dat je met één van die waarheden gaat doen. Dit is een
persoonlijke toepassing, een zaak tussen jou en God, die je mag meedelen aan de anderen als je
dat wilt.

Stap 5.

Bidden

Vraag: Hoe zou ik naar God willen reageren?
Je zou een kort gebed tot God in een of twee zinnen op kunnen schrijven.
Om de beurt bidt iemand van de groep kort, in één of twee zinnen.
Reageer naar God, antwoord God naar aanleiding van wat je gelezen, gehoord of geleerd hebt.
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