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 1 LE
S

      Voordelen van  
     Bijbelstudie 
 
 Vele jaren geleden verankerde een scheepskapitein zijn boot in de haven 
van een prachtig eiland in de Stille Zuidzee. Hij had gehoord dat de 
mensen, voorheen kannibalen, nu erg vriendelijk en geïnteresseerd waren in 
handel. 
 
 Terwijl de kapitein met het eilandhoofd sprak, zag hij een grote bijbel in 
de handen van het hoofd. De kapitein lachte een beetje en zei tegen de chef: 
“Je gelooft toch zeker niet in dat oude boek. Het is verouderd en voor 
niemand goed.” 
 
 De chef wierp een blik op de sterke krijgers die om hem heen stonden en 
wendde zich toen tot de kapitein. “Kapitein”, antwoordde hij langzaam, “je 
denkt misschien dat dit boek weinig nut heeft. Wat je niet weet, is dat het je 
ten goede komt. Zonder dit boek, dat ons leven heeft veranderd, zou je nu 
in onze kookpot zijn!” 
 
 Als je de Bijbel bestudeert, heeft dit invloed op je leven en dat van 
anderen. De kapitein van dit verhaal had profijt omdat iemand anders de 
Bijbel had gelezen en de principes ervan had toegepast. In deze les leer je 
hoe je baat hebt bij het bestuderen van de Bijbel. 
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Les Overzicht 
 

A. Waarom de Bijbel Bestuderen? 
B. Wat zijn Enkele Voordelen? 
 
Les Doelen 

 
1. Stel vast waarom het bestuderen van de Bijbel.  
2. Noem acht voordelen van oprechte Bijbelstudie. 
 

A. WAAROM DE BIJBEL BESTUDEREN? 
Doel 1. Stel vast waarom het bestuderen van de Bijbel. 
 Er zijn veel redenen waarom iedereen de Bijbel zou moeten bestuderen. 
Laten we naar drie kijken: 1) Het is een voorrecht, 2) Het is een manier om 
geestelijk te groeien, en 3) Het is een methode om Gods plan voor ons te 
kennen. 
 
Een Voorrecht 
 
 Op een dag ontvingen mijn vrienden Don en Barb een speciale brief met 
een uitnodiging om prinses Anne van Engeland te ontmoeten. Alleen maar 
om de brief te hebben ontvangen van iemand die zo belangrijk was, was 
een voorrecht, maar wat de brief hen bood was een nog groter voorrecht - 
de mogelijkheid om royalty's te ontmoeten! 
 
 Jij en ik hebben ook een belangrijke brief ontvangen, een persoonlijke 
boodschap aan ons van iemand die veel groter is dan een aardse koning - 
van God zelf. Nog belangrijker dan het ontvangen van deze brief en het 
kunnen lezen, is de uitnodiging die het ons geeft. In de brief, die we de 
Bijbel noemen, nodigt God ons uit om Zijn kinderen te zijn en voor altijd 
met Hem te leven. Hij vertelt ons dat we Zijn kinderen kunnen zijn door 
Zijn zoon Jezus Christus als onze persoonlijke Heiland (Redder) te 
aanvaarden. Is het geen geweldig voorrecht om door de studie van de Bijbel 
over God en Zijn beloften te leren? 
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Opdracht 
 
1 Teken een cirkel rond de letter die de verklaring het beste afmaakt. 
Een van de grootste voorrechten die een persoon kan hebben, is om een 
persoonlijke boodschap van ………… te ontvangen 
a) de president van zijn of haar land. 
b) zijn of haar beste vriend. 
c) God. 
 
2   Welke van de volgende uitspraken vertellen ons waarom Bijbel studie 
een voor recht is? Omcirkel de letters van elk correct antwoord.  
a)  het is een persoonlijke brief van God aan elk van zijn kinderen. 
b)  God wilt aan u dingen over uzelf en over zichzelf vertellen.  
c)  Uw Studie Gids auteur zegt dat het is; daarom is.  
 

Een Manier om te Groeien 
 
 Om fysiek gezond en normaal te zijn, moeten kinderen het juiste voedsel 
eten dat essentieel is voor die groei. Als kinderen van God moeten we ook 
geestelijk groeien. In 2 Petrus 3:18 lezen we: “Maar groei in de genade en 
kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.” Ons geestelijk 
voedsel is de Bijbel. Terwijl we het bestuderen, leren we onze Redder Jezus 
Christus beter kennen. Deze kennis helpt ons om sterke christenen te 
worden “tot dat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de 
kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man tot de maat van de 
grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer 
zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, en meegesleurd, door 
elke wind van de leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze 
tot dwaling te verleiden” (Efeziërs 4:13-14). 
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Opdracht 

3 Kies de twee antwoorden die de volgende zin het beste afmaken. Het 
bestuderen van de Bijbel helpt een gelovige groeien omdat 

a) hij of zij geestelijk voedsel ontvangt. 
b) hij of zij meer leert over Jezus Christus. 
c) de kennis hem of haar belangrijk zal maken in de kerk. 

 
 Memoriseer de volgende verzen zodat je ze kunt opzeggen als een belofte 
aan de Heer Jezus Christus. 
 

“Geloofd zij U, HEERE, leer mij Uw verordeningen. Ik heb 
met mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond. Ik 
overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden. Ik 
verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik 
niet.” (Psalm 119:12, 15–16) 

 
Een Methode om Gods Plan voor Ons te Kennen 
 
 Een paar jaar geleden voelde een vriendin van mij zich niet goed. Ze was 
fysiek ziek en voelde zich verdrietig. Toen ontving ze een brief van de 
jongeman die haar echtgenoot zou worden. Hij moedigde haar aan en 
vertelde haar dat hij van haar hield en met haar zou trouwen. Hoe snel 
herstelde ze niet na het ontvangen van een brief van iemand die veel om 
haar gaf! 
 
 De Bijbel vertelt ons over Gods liefde voor ons. Daarin geeft God ons 
instructies over hoe te leven, en belooft dat we op een dag voor eeuwig met 
Hem zullen leven. Als we verdrietig, ziek of anderszins lijden, kunnen we 
naar Gods persoonlijke boodschap gaan en Zijn plannen voor ons lezen. 
 
 Door de bijbel te bestuderen, leren we niet alleen over Gods plannen voor 
onze toekomst, maar ook over Zijn beloften voor het heden. We zullen 
enkele van deze beloften in het volgende gedeelte bestuderen. 
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Opdracht 
4 Omcirkel de letter voor elke juist afgemaakte zin.  

Het is belangrijk om Gods plan voor ons te leren omdat het 
a) Zijn beloften voor ons bevat. 
b) hoop en aanmoediging biedt. 
c) laat zien hoe waardeloos we zijn. 
d) Gods liefde voor ons onthult. 
e) richting aan ons leven geeft. 

 
5 Schrijf in uw notitieblok de verzen die u van Psalm 119 hebt geleerd. Zeg 
ze als een gebed en dank de Heer voor Zijn Woord. 
 
B. WAT ZIJN ENKELE VOORDELEN? 
Doel 2. Noem acht voordelen van oprechte Bijbelstudie. 
 

Een voordeel is iets dat nuttigs voor uw is. We zullen acht van de vele 
voordelen kiezen die we van Bijbelstudie meekrijgen en de letters van het 
woord BENEFITS (voordelen) gebruiken om ons te helpen onthouden. 
 
B - Brood voor de ziel 

E - Vreugde 

N - Nabijheid van God 

E - Bemoediging 

F - Fundament 

I - Inspiratie 

T - Waarheid 

S – Veiligheid 
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B - Brood voor de ziel 
 
De Bijbel is het voedsel dat onze ziel in leven houdt. Terwijl we het 
dagelijks lezen, ontvangen we gezondheid en kracht voor zowel ziel als 
lichaam. Jezus zei: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen 
leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt”. (Mattheüs 4: 4) 
 
E - Vreugde 
 
Net zoals we vreugde ervaren in het lezen van goed nieuws over degenen 
van wie we houden, kunnen we vreugde voelen in het lezen van het goede 
nieuws van Gods liefde voor ons. Zelfs Zijn instructies brengen ons 
vreugde omdat we weten dat ze voor ons bestwil zijn. Psalm 119: 111 zegt: 
“Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want zij 
zijn de vreugde van mijn hart”. 
 
N - Nabijheid van God 
 
We voelen de nabijheid van God wanneer we Zijn Woord lezen. Hij is er en 
spreekt ons persoonlijk aan. Dit is een van de grootste voordelen die we ons 
ooit kunnen voorstellen. 
 
E - Bemoediging 
 
Gods Woord is vol bemoediging voor ons. Hij toont ons voorbeelden van 
zijn liefdevolle zorg en belooft voor ons te zorgen. In het boek van Petrus 
staat een prachtig vers: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor 
u” (1 Petrus 5: 7). 
 
F - Fundament 
 
 Een fundament is waarop iets is gebouwd. Jezus zei dat Zijn Woord een 
veilige basis is voor wat we geloven en hoe we leven. Degenen die de 
Bijbel niet geloven en bestuderen, zijn als een huis zonder fundament. 
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I - Inspiratie 
 
 Door Zijn Woord inspireert God geloof voor redding, hoop op onze 
toekomst en liefde voor anderen. Inspiratie is een invloed die ons tot goede 
ideeën of acties leidt. Veel dichters, muzikanten en kunstenaars hebben hun 
inspiratie uit de Bijbel ontvangen. De Bijbel heeft hen ideeën gegeven voor 
het maken van verschillende kunstvormen. 
 
T - Waarheid 
 
 De waarheid die we in de Bijbel vinden, beantwoordt onze belangrijkste 
vragen en geeft ons de betekenis en het doel van het leven. Het bevrijdt ons 
van onwetendheid en fouten. ‘En u zult de waarheid kennen, en de 
waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:32). 
 
S – Bescherming (Veiligheid) 
 
 Bescherming betekent niet alleen veiligheid; het betekent ook een 
voorziening voor de toekomst. We vinden echte zekerheid in Gods Woord 
terwijl het ons leidt naar veiligheid in Christus en naar ons eeuwige thuis in 
de hemel. Gods Woord is ons zwaard en schild tegen zonde en Satan - ons 
geestelijke wapen - als we het regelmatig bestuderen en toepassen. 
 

Opdracht 
 
6 Schrijf in uw notitieboekje de acht voordelen van oprechte Bijbelstudie 
die we hebben opgesomd. Kunt u anderen toevoegen die in uw gedachten 
opkomen wanneer u de Bijbel leest.   
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7 Schrijf voor de beschrijving links het nummer van het voordeel dat ermee 
overeenkomt. 
 

. . . .a)   Het is voedsel dat ons 
versterkt. 

. . . .b)  God is altijd bij ons.  

. . . .c)  God zorgt voor ons. 

. . . .d)   Het goede nieuws van de 
Bijbel brengt vreugde. 

. . . .e)  Ons leven is gebouwd op 
Gods Woord. 

. . . .f)  We zijn nu en in de toekomst 
veilig.   

. . . .g)  We ontvangen goede ideeën 
en handelen ernaar.  

. . ..h)   Het biedt ons vrijheid van 
fouten en onwetendheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
1) Veiligheid 
2) Waarheid 
3) Inspiratie 
4) Fundament 
5) Bemoediging 
6) Nabijheid van God 
7) Vreugde  
8) Brood voor de ziel 
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Antwoorden op de Opdrachtvragen 

1 c) God. 
 
5 Ik hoop dat je deze verzen hebt onthouden en dat ze vele malen uw 
gebed zullen zijn. 
 
2 a) Het is een persoonlijke brief van God aan elk van Zijn kinderen. 
   b) God wil je dingen over jezelf en over Zichzelf vertellen. 
 
6 Brood voor de ziel, Vreugde, Nabijheid van God, Bemoediging, 
Fundament, Inspiratie, Waarheid, Veiligheid 
(Je kunt andere voordelen toevoegen die in deze les zijn genoemd, zoals 
liefde, hoop, spirituele groei en eeuwig leven.) 
 
3 a) hij of zij ontvangt geestelijk voedsel. 
   b) hij of zij leert meer over Jezus Christus. 
 
7 a)  8)  Brood voor de ziel  
   b)  6)  Nabijheid van God  
   c)  5)  Bemoediging 
   d)  7)  Vreugde 
   e)  4)  Foundation  
   f)  1)  Veiligheid 
   g)  3)  Inspiratie 
   h)  2)  Waarheid 
 
4 a) bevat Zijn beloften voor (aan) ons. 
   b) biedt hoop en aanmoediging. 
   d) onthult Gods liefde voor ons. 
   e) geeft richting aan ons leven. 


