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Tips voor bij het Bijbellezen  
 
1. De Bijbel elke dag lezen 
- Kies voor jezelf of als gezin een vast moment uit: ’s morgens als je de dag 
begint, na de maaltijd ’s avonds, voor het slapengaan 
- Als je meerdere momenten bidt en leest, leer je dagelijks met de Heere God 
te wandelen 
- Voor je leest: vraag in een gebed om hulp van de Heilige Geest, om 
concentratie en een open hart 
- Zorg voor rust en stilte: even geen muziek helpt enorm 
- Besef dat je niet zomaar een tijdschrift o.i.d. leest, maar dat je in het Woord 
de God van Israël ontmoet: Bijbellezen is ontmoeting met de HEERE. Je staat 
op heilige grond!  
- Gebruik bij het lezen een Bijbelleesrooster of een dagboek 

o Een Handvol Koren is elk jaar weer een fijn dagboek en wordt verkocht 
door onze evangelisatiecommissie 

o Een dagboek van bijvoorbeeld Tim Keller is ook altijd goed en treffend: 
bijvoorbeeld zijn dagboek over de Psalmen 

o Als je een leesrooster volgt, voorkom je dat je telkens in het bekende 
terecht komt, in deze link het rooster van het Nederlands 
Bijbelgenootschap: 
https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelleesrooster-2020/  

o Gebruik een podcast: https://eerstdit.eo.nl/ 
o Weet je dat je met drie hoofdstukken per dag in één jaar de hele Bijbel 

leest?  

- Lees het Bijbelgedeelte een paar keer aandacht door en stel jezelf vragen: 

o Wat staat er? 
o Wat zegt dit over de Heere God? 
o Wat zegt dit over de mens? 
o Wat betekende het toen? 
o Wat kan het voor nu en voor jou betekenen? 
o In welke fase van de geschiedenis gaat het?  
o Wat voor genre is het? Profetie of een wijsheidsboek (zoals Spreuken of 

Prediker)? Een geschiedenis of een brief? 

2. De Bijbel beter begrijpen 
De Bijbel kan best een moeilijk boek zijn. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd: 
wie zijn best doet, kan in veel Bijbelgedeelten best een eind komen. De 
evangeliën, Handelingen, Jona, Genesis en Exodus zijn voorbeelden van 
redelijk toegankelijke Bijbelboeken. Als kinderen jong vertrouwd zijn met 
Bijbellezen, zal dit later z’n vrucht afwerpen! Bovendien zijn er veel 
hulpmiddelen. Ik noem er een paar: 
- Koop het boek Handboek bij de Bijbel: het geeft een mooi overzicht van de 
Bijbelboeken, met achtergrondinformatie, illustraties, etc. Voor zo’n €15 kan 
je er al één vinden op boekwinkeltjes.nl 
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- Koop een Bijbelse Encyclopedie: Moeilijke woorden, namen, begrippen en 
Bijbelboeken worden op alfabetische volgorde keurig uitgelegd. Voor zo’n €15 
kan je er al één vinden op boekwinkeltjes.nl 
- Internet kan een zegen, maar ook een verschrikking zijn. Tegenwoordig kan 
iedereen van alles kwijt op internet: ook mensen die zichzelf hebben 
uitgeroepen tot Bijbelleraar, maar niet bekwaam zijn. Dit zijn een paar goede 
internetpagina’s: 

o www.geloofstoerusting.nl 
o www.abcvanhetgeloof.nl (voor kinderen) 

- Dit is wellicht een open deur, maar niet minder gemeend: kom trouw naar 
de kerkdiensten. Twee keer op een zondag staan de kerkdeuren open. De 
preek is een bron vol van de Bijbelse boodschap. Psalm 84 bezingt het 
verlangen naar het huis van de HEERE. Verlang jij met deze Psalmist mee? 
- Bezoek de Bijbelkring, de Alpha, laat je kinderen trouw de catechisaties 
volgen: later zal dit echt z’n vrucht afwerpen.  
 
3.1 Bijbelvertalingen en een betrouwbare uitleg 
In eerste instantie zeg ik: zorg voor een betrouwbare Bijbelvertaling. 
Bijbelvertalingen variëren hoe ze met de grondtaal omgaan. Vrije vertalingen 
gaan ‘ruim en vrij’ met de grondtaal om. Dat leest misschien makkelijk weg, 
maar je krijgt wel betekenisverlies of zelfs een verkeerde uitleg.  
 
Een bekend voorbeeld komt uit Jesaja 60 vers 1. In de Nieuwe Bijbelvertaling 
(NBV) die ruim en vrij met de grondtaal omgaat, klinkt dit vers als volgt: 
 

“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van 
de HEER.”  

 
In de Herziene Statenvertaling (HSV) die meer trouw met de grondtaal omgaat, 
is dit vers als volgt vertaald: 
 

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de 
HEERE gaat over u op.” 
 

Kijk eens naar de woorden die zijn onderstreept. In de NBV is het 
onderstreepte woord actief vertaald. Maar dat staat niet in de grondtaal. In het 
Hebreeuws staat een passieve vorm. Kortom: Jeruzalem schittert niet uit 
zichzelf, maar zij wordt verlicht! Want er is er maar Eén die in zichzelf schittert 
door Zijn majesteit en dat is de Heere God. Door Zijn schitterende heerlijkheid 
wordt Jeruzalem verlicht!  
 
Bovendien wordt deze tekst geregeld verkeerd uitgelegd. Aan de hand van de 
NBV wordt dit Bijbelvers soms heel individualistisch toegepast: “Jij mag nu 
opstaan en met je talenten voor God schitteren! Jij mag er zijn! Jij bent een 
schitterende parel in Gods hand!” Maar, het gáát in dit Bijbelgedeelte helemaal 
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niet over een individueel gelovige. Over wie dan wel? Net zoals in Openbaring 
21-22 gaat het hier profetisch over het nieuw Jeruzalem. Maar, hoe kom je dat 
op het spoor?  
 
Het is belangrijk om Bijbelteksten niet te isoleren, maar te lezen in hun grotere 
verband. Het Bijbelboek Jesaja bestaat uit 66 hoofdstukken. Een belangrijk 
onderwerp is Jeruzalem (ook wel Sion genoemd). In de eerste 39 hoofdstukken 
legt de profeet vooral de vinger bij de zere plek: Jeruzalem is een zondige stad 
en zal het oordeel van de Heere God ondergaan. Lees ter illustratie Jesaja 1, 
met name vers 21-31.  
 
Maar bij Jesaja 40 vindt er een omslag plaats. In de eerste 39 hoofdstukken 
was er beperkt zicht op redding en troost en lag de nadruk vooral op zonde en 
oordeel. Maar na Jesaja 40 keert dat om: de profeet spreekt vanaf nu volop 
over redding en uitkomst en veel minder over zonde en oordeel. Lees ter 
illustratie Jesaja 40 vers 1-2b: 
 

“Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van 
Jeruzalem …”  

 
Door het oordeel heen is er dus uitkomst en redding voor Jeruzalem. Het 
Evangelie klinkt hier op profetische wijze in het Oude Testament! Aan het 
einde van Jesaja gaat het zelfs nog en stap verder dan over redding. Het gaat 
daar zelfs over verheerlijking! Jeruzalem dat ooit zo zondig was en door het 
oordeel heen getrokken is, wordt niet alleen gered, maar óók verheerlijkt! Doet 
je dat ook niet denken aan Openbaring 21 en 22?  
 
En merk je ook hoe belangrijk een goede vertaling is met een juiste uitleg? 
Want Jesaja 60 gaat helemaal niet over hoe ik sta te schitteren en een parel 
ben. Het gaat over Góds heerlijkheid. Het gaat in deze tekst zelfs helemaal niet 
over mij: dit zijn in eerste instantie beloften voor Jeruzalem en het volk Israël.  
 
En natuurlijk … Als wij het eigendom zijn van de Heere Jezus, mogen we het 
verheerlijkte Jeruzalem ooit eens zien én erin wonen. Dus uiteindelijk zullen 
wij dan ook delen in die heerlijkheid die komen zal. Maar dat is pas de derde 
of vierde lijn van de uitleg. In éérste instantie gaat het over Gods heerlijkheid 
en beloften voor Jeruzalem. 
 
3.2 Meerdere Bijbelvertalingen gebruiken - kinderbijbels 
Uiteraard snap ik ook dat een Bijbelvertaling moeilijk kan zijn. Vaak is het zo: 
hoe meer een vertaling trouw is aan de grondtekst, hoe moeilijker het lezen is. 
Maar gebruik dan verschillende vertalingen naast elkaar. Lees voor de 
betrouwbare tekst de Herziene Statenvertaling en daarnaast de Nieuwe 
Bijbelvertaling of de Bijbel in Gewone Taal. Gods Woord is heilig. Daarom is 
het belangrijk om te blijven lezen in een betrouwbare vertaling. 
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Kijk ook naar een goede kinderbijbel. Ook die variëren enorm. Kijk eens goed: 
worden de verhalen getrouw weergegeven? Een voorbeeld: in sommige 
kinderbijbels gaat het rondom het verhaal van Noach ‘zomaar ineens’ regenen. 
En ‘zomaar ineens’ heeft Noach een ark. Er wordt dan niets verteld over de 
Heere God die een vloed liet opkomen vanwege de slechtheid van de mensen. 
En niets wordt verteld over Gods genade voor Noach en Zijn opdracht om een 
ark te maken. Kinderbijbels variëren dus van heel vrij tot echt Bijbelgetrouw. 
Het is belangrijk om hier op te letten.  
 
4. De Bijbel in het Hebreeuws en Grieks 
Tot slot nog gewoon wat leuke informatie. Zoals je weet is de Bijbel in het 
Hebreeuws en Aramees (Oude Testament) en in het Grieks (Nieuwe Testament) 
geschreven. Hier vind je twee teksten: één in het Hebreeuws en één in het 
Grieks. De volgorde is als volgt: 1. De Hebreeuwse of Griekse weergave, 2. Hoe 
je het uitspreekt, 3. De vertaling. 
 
Genesis 1 vers 1 in het Hebreeuws 
Nederlands lees je van links naar rechts. Hebreeuws lees je van rechts naar 
links.  
 

ית א  ְּבֵראִׁש֖ ים ָּבָר֣ ִה֑ ת ֱא ִים ֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ֶרץ  ְוֵא֥ ָהָאֽ  
 
Je spreekt dit als volgt uit: 
 
 
Bereesjiet baaraa elohiem eet hasjamajiem we-eet ha-aarets. 
 
 
Dit betekent: In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
 
Johannes 1 vers 1 in het Grieks 
Grieks lees je, net zoals het Nederlands, van links naar rechts.  
 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν 
ὁ λόγος. 
 
Je spreekt dit als volgt uit: 
 
 
En archè èn hó lógos, kai hó logos èn pros ton theon, kai theos èn hó logos 
 
 
Dit betekent: In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het 
Woord was God. 


