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35. De Bijbel bestuderen  Stille tijd 

Dag 1 Ezra 7:10. 

Wat je moet doen vóór je Gods Woord aan 

anderen leert 

10 Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE 

te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en 

bepalingen te onderwijzen. 

 

Dag 2 Handelingen 17:10-12. 

Verifieer of predikers en leraars de Bijbel correct 

verkondigen en uitleggen. 

10 En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar 

Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van 

de Joden. 11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thes-

salonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en 

onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. 

12 Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse 

vrouwen en mannen niet weinigen. 

 

Dag 3 Jakobus 1:19-25. 

Gods Woord redt en zegent je wanneer je het 

blijft toepassen 

19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te 

horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van 

een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. 21 Leg 

daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met 

zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan 

maken. 22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. 

Anders bedriegt u uzelf. 23 Als iemand immers een hoorder van het 

Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee 

hij geboren is, in een spiegel bekijkt, 24 want hij heeft zichzelf 

bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. 25 Hij 

echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en 

daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder 

geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.  

 

Dag 4  1 Petrus 1:22–2:2. 

Gods Woord zorgt voor geestelijke groei en uiteindelijk 

voor volledige redding 

22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de 

waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar 

dan vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet 

uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en 

eeuwig blijvende Woord van God. 24 Want alle vlees is als gras en al 

de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is 

verdord en zijn bloem is afgevallen. 25 Maar het Woord van de Heere 

blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd 

is. 

2 1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle 

kwaadsprekerij. 2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de 

zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, 

Dag 5BS 2 Timoteüs 3:10–4:5. 

Blijf bij wat je uit de Bijbel leert 

10 Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, 

levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, 11 in mijn 

vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in 

Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, 

en uit die alle heeft de Heere mij verlost. 12 En ook allen die 

godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. 

13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger 

gaan: zij misleiden en worden misleid. 14 Blijft u echter bij wat u 

geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het 

geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs 

kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 

16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te 

onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 

rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt 

zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.  

4 1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, 

Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn 

Koninkrijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of 

ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en 

onderricht. 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet 

zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en 

voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen 

begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich 

keren tot verzinsels. 5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd 

verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw 

dienstwerk ten volle.   

 

Dag 6 Hebreeën 5:11-14. 

Maak onderscheid tussen goed en kwaad door 

oefening in bijbelstudie 

11 Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om 

uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. 12 Want 

hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand 

nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van 

God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast 

voedsel. 13 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord 

van de gerechtigheid, want hij is een kind. 14 Maar voor de 

volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door 

het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden 

tussen goed en kwaad.   

 

Dag 7 Johannes 5:39-40. 

Het is gevaarlijk Gods Woord ijverig te 

bestuderen, maar niet toe te passen 

39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te 

hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot 

Mij komen opdat u leven hebt. 
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Dag 8 Handelingen 17:1-4. 

Elke week met een groep in gesprek gaan rondom 

de Bijbel 

1 En zij namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in 

Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. 2 En Paulus ging 

naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij 

met hen in gesprek vanuit de Schriften. 3 Hij opende die en zette voor 

hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en 

dat deze Jezus de Christus is, Die ik – zo zei hij – u verkondig. 4 En 

sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas 

aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de 

vooraanstaande vrouwen niet weinigen.   
 

In Handelingen 17:2 heeft Paulus de goede gewoonte om wekelijks 

(op de sabbat) met een groep Joden in gesprek te gaan vanuit de 

Schrift. Hij opende de Schrift (hij legde het uit) en toonde aan dat de 

Christus (de Messias) moest lijden en opstaan uit de doden.  

 

Dag 9 Marcus 4:24-25. 

De maat waarmee jij Gods Woord naar jezelf en 

naar anderen meet 

24 En Hij zei tegen hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u 

meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij 

gegeven worden. 25 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en 

wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. 

 

In Marcus 4:24-25 bedoelt Jezus dat als je rijkelijk met Gods Woord 

omgaat, je dan nog veel meer zegen zal ervaren. Maar dat als je weinig 

met Gods Woord omgaat, dan ook het weinige dat je hebt ontvangen 

van je afgenomen zal worden.  

 

Dag 10 Lucas 2:46-47. 

Jezus luisterde, stelde vragen en deelde zijn 

inzichten tijdens bijbelstudie 

46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, 

terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen 

aan hen stelde. 47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn 

verstand en antwoorden. 


