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‘Begrijpt u ook wat u leest?’ (Handelingen 8:30) 

06-10-2022

• Inleiding

• Denktank proces

• Geschiedenis van de Bijbel

• De Bijbel, de Heilige Geest en wij

20-10-2022

• De bijbel en ‘het Woord van God’

• Bijbel inspiratie

10-11-2022

• De Bijbel interpretatie

• Conclusie denktank

• In het vervolg …. 



‘Begrijpt u ook wat u leest?’ (Handelingen 8:30) 

06-10-2022

• Inleiding

• Denktank proces

• Geschiedenis van de Bijbel

• De Bijbel, de Heilige Geest en wij

• Hoe sta jij hierin?

Pauze!?



Inleiding



Ik geloof ……

…… in de bijbel als het woord van God. 

Daarbij neem ik de bijbel serieus van 
kaft tot kaft, als bron en grond onder 
mijn geloof in de eeuwige en 
almachtige God en schepper van alle 
dingen!

Mijn getuigenis als 16 jarige puber in 1970!

Maar kon ik overzien wat dit betekent?



• Een engel zegt Filippus op 

weg te gaan.

• Een Ethiopiër, een eunuch, 

een hoge ambtenaar rijdt op 

die weg

• Hij leest de profeet Jesaja

• ‘Begrijpt u ook wat u leest?’
• Hoe zou dat kunnen als 

niemand mij uitleg geeft?’
• Filippus stapt in en legt uit 

over Jezus.

• Kijk, water! 

• Filippus wordt door de Geest 

meegenomen.

• De Ethiopiër reist verder.

Filippus en de Ethiopiër
(Handelingen 8:26-39 NBV21)



Denktank proces



Waarom een denktank?

• Pinkster-/evangelische gemeenten kennen geen van bovenaf 

opgelegde / vastgestelde dogmatiek

• Inhoud en betekenis geven op ‘moeilijke’ of ‘gevoelige’ 

onderwerpen

• Persoonlijk en samen leren



Vraag van de OR – maart 2018 

• Welke vormen van Bijbelinterpretatie zijn bekend in 

de evangelische kringen?

• Waarom worden deze interpretaties gebruikt?

• Wat zijn de voor- en nadelen van deze gebruikte 

Bijbelinterpretaties?

• Hoe kunnen deze vormen gebruikt worden in Bethel? 

(woordverkondiging, studie, onderwijs, bemoediging, 

correctie, discussie)

Kort gezegd: 

‘Hoe lezen en begrijpen wij de Bijbel’



Denktank

• Gestart maart 2018, afgerond 

januari 2019

• Gestart met 5 deelnemers, 

afgesloten met 4 deelnemers

• Ontmoeting van persoonlijk 

geloof, beleving en overtuiging

• Spanning door verschillen in 

opvatting / overtuiging



Hoe gaan we om met verschillen?

Persoonlijke 

(geloofs)overtuiging

Maatschappelijke 

opinie(s)

Beleving

((G)geest!?)

Theologie

(kennis!?)



Hoe staan wij dan ten opzichte van 

elkaar en elkaars mening? 

• Besef dat we broers en 

zussen zijn, ga met elkaar 

om in liefde

• Respecteer elkaar en elkaars 

mening

• Gaat het over de kern van 

ons geloof of over een vorm, 

uiting, gedrag, handeling, 

regel? Geef elkaar de ruimte.

• Wil echt luisteren en 

begrijpen, blijf in gesprek!



Wat is opgeleverd 

• Document: ‘2019-01-27 Bijbelinterpretatie; 

Denktank Christengemeente Bethel – Definitief’

• Beschouwing a.d.h.v. de gestelde vragen over:

• De bijbel en ‘het Woord van God’ 

• Verschillende visies op de bijbel (inspiratie)

• Bijbelinterpretatie

• De beweging van de heilige Geest in Bijbel 

inspiratie en interpretatie

• en verder

• Aanvullende adviezen en verklaringen

• Samenvatting van bevindingen en 

aanbevelingen (voor iedereen beschikbaar)

Volledig document beschikbaar op verzoek!



Hoe verder?

• Document besproken in OR (2019)
• Inhoud van het document overgenomen

• Zoeken naar een goede manier om dit de gemeente in te brengen

• Als eerste bespreken in onderwijsteam

• 27-01-2020 besproken in onderwijsteam
• adviezen en opmerkingen

• maak dit bekend aan de gemeente, met voldoende inleiding en 

toelichting

• 24-09-2020 Gemeenteavond; eerste (korte) bespreking
• We gaan in gesprek over de notitie, geven informatie en toelichting 

d.m.v. Thema gemeenteavond(en)



De (natuurlijke) geschiedenis 

van de Bijbel 



± 800 voor Christus; Zilveren boekrol

Exodus 34:27 NBV21

“De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze 
geboden sluit Ik met jou en de Israëlieten een verbond.’”

Deuteronomium 31:9 NBV21

“Mozes stelde zijn hele onderricht op schrift en gaf de boekrol aan de Levitische priesters, 
die de ark van het verbond met de HEER moesten dragen, en aan de oudsten van Israël.” 

Het begin; ± 3.300 jaar geleden ontstaan
Mozes schreef, in opdracht van God, de Pentateuch



Schrijf …..

• “Neem een stenen plaat en schrijf dit op, leg het voor hen vast in een boek, zodat het voor altijd 

en eeuwig bewaard blijft.” (Jesaja 30:8 NBV21)

• “2 ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Schrijf alle dingen die Ik je heb gezegd in een boekrol. 3 

Want de dag zal komen-zegt de HEER -dat Ik het lot van mijn volk Israël en van Juda ten goede 

keer, dat Ik hen terugbreng naar het land dat Ik hun voorouders gegeven heb en dat zij het in 

bezit zullen nemen-spreekt de HEER.’” (Jeremia 30:2-3 NBV21)

• “‘Neem een boekrol en schrijf daarin alles wat Ik je gezegd heb over Israël, Juda en de andere 

volken sinds Ik in de tijd van koning Josia voor het eerst tot je sprak.” (Jeremia 36:2 NBV21)

• “‘Neem een nieuwe rol en schrijf daarin alles wat in de eerste rol stond, die koning Jojakim van 

Juda heeft verbrand.” (Jeremia 36:28 NBV21)

• “Als ze zich schamen over alles wat ze hebben gedaan, maak hen dan bekend met de indeling en 

het ontwerp van de tempel, met de uitgangen en de ingangen, kortom met de hele indeling, en 

met alle bepalingen en voorschriften. Schrijf alles voor hun ogen op, opdat zij het nauwgezet 

uitvoeren.” (Ezechiël 43:11 NBV21)

• “Dit was het antwoord van de HEER. Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het in 

een oogopslag te lezen is.” (Habakuk 2:2 NBV21)

• “10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk 

als een bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 

zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’” 

(Openbaring 1:10-11 NBV21)



Onze Bijbel



De Bijbel, de Heilige Geest en wij



De Bijbel, de Heilige Geest en wij 

• de Bijbel; bewust door God aan 

ons overgedragen om kennis te 

nemen van 
• wat Hij heeft gedaan, nog gaat doen

• wat Zijn beloften zijn, hoe Hij naar 

ons leven kijkt

• de heilige Geest; leeft en beweegt 

in ons
• verlicht onze geest opdat we de 

bedoeling en boodschap (beter) 

begrijpen

• wijst ons de weg op ons ‘levenspad’.

een goede balans nodig!

Focus van het 
onderzoek



In gesprek

• Wat betekent de Bijbel voor jou?

• Hoe zie jij de verhouding tussen kennis (Bijbelstudie) en 

beleving (de heilige Geest)?

• Hoe ga jij om met de mening die van de jouwe afwijkt?

• Hoe ontmoet jij God? 



In gesprek 

Jij luistert

Stil zijn en alle aandacht voor 

de ander . . . simpel toch?

Jij vraagt (door)

Jij stelt de vragen die zijn aangedragen 

maar ook die in je opkomen als 

de ander verteld

Jij spiegelt

Je reageert op wat de ander vertelt

herken jij jezelf hierin?

wat doet het met jou? 

waar doet het je aan denken.

Let op! Je bent niet aan het vertellen.

Jij vertelt

Jouw verhaal, je mening, je gevoel, je 

ervaringen en je verwachtingen.

Circa 5 min. en 

dan doordraaien


