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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 
Studie 4 

________________________________________________________________________ 

 
LEES VAN DIE BYBEL 

INLEIDING   

Die Christen word geestelik gevoed deur die Woord van God daagliks te lees. Net soos die natuurlike 
mens voedsel nodig het vir sy liggaam, so het die geestelike mens voedsel vir sy siel nodig. Net soos die 
babatjie melk eerder as vleis nodig het by die begin stadium van sy lewe, so meet diegene wat 
wedergebore is eerder op die melk van die Woord gevoed word. Die apostel Petrus het geskrywe:             

 “…verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die Woord, dat julle daardeur 
kan opgroei..”. (1 Pet.2:2). As u hierdie raad ter harte neem sal dit op drie verskillende maniere tot u 
voordeel strek. 

• Dit sal vir u in die gewoonte bring om die Woord van God sistematies te lees want die melk van 
die Woord word gevind in die eerste vier boeke van die Nuwe Testament, die Evangelie van 
Mattheus, Markus, Lukas en Johannes. 

• Dit sal vir u 'n wonderlike ontmoeting met u Saligmaker, die Here Jesus Christus, gee. Daar sal u 
in eenvoudige taal lees van Sy geboorte, Sy lewe, Sy dood, Sy heerlike opstanding uit die dode 
en Sy hemelvaart. U sal sien hoedat in elke Evangelie 'n ander aspek van die lewe van Christus 
weerspieël word. Die vier Evangelies saam gee u 'n saamgestelde beeld van Sy menslikheid, Sy 
heiligheid, Sy nederigheid en Sy grootheid. U sal nader getrek word na hierdie wonderlike, 
heilige Jesus. 

• Dit sal vir u op 'n eenvoudige wyse tot die Boodskap van die Bybel inlei, want in die vier 
Evangelies gee Jesus kortliks die wonderlike waarhede wat onder die inspirasie van die Heilige 
Gees in die ander sendbriewe van die Nuwe Testament gevind word. 

        In (Hand. 17:10-12 ), lees ons van die edele mense in Berea, wees soos hulle. 

 

1.   HOE OM DIE WOORD VAN GOD TE LEES 

 

1.1 SISTEMATIES 

Nadat u die Evangelies en die Handelinge van die Apostels gelees het, lees die hele Bybel sistematies 
deur.  Daar is baie maniere om Bybelstudie te doen, maar niks kan vergelyk word met die onafgebroke 
lees van die Bybel wanneer u daaglikse voedsel vir u siel soek nie.  Begin by Genesis, waarin ons so baie 
verwysings vind na die begin van alle dinge.  Lees getrou tot by Openbaring wat te doen het met die 
laaste rye.  Dit is goed om 'n gedeelte van die Ou Testament in die oggend (miskien 'n hoofstuk) en 'n 
gedeelte van die Nuwe Testament in die aand (ook 'n hoofstuk) te lees.  Lees die hoofstukke en boeke 
soos hulle opmekaar volg.  Sommige van die boeke van die Bybel sal moeilik wees om te verstaan, 
maar lees dit biddend deur terwyl u (2 Tim.3.16, 17 ) in gedagte hou. 

 

1.2 BIDDEND 

Begin u tyd van Bybelstudie met 'n gebed. Maak die woorde van Ps. 119:18 u eie: “Open my oë, dat ek 
kan sien die wonders uit U wet.”. Vra die Here om met u te praat en Hy sal dit doen. Wees gehoorsaam 
in alles wat Hy vir u sê. Die geheim om in die Heer te bly is gehoorsaamheid (Joh. 15:7-14). Vra God om 
u 'n gehoorsame hart te gee en 'n wil wat aan Hom oorgegee is (Ps.40.9). Hy mag met u oor voltydse 
diens praat (Jes.6:8). Hy mag u op iets wys wat verkeerd in u lewe is (Gal.4:8. 9). Hy mag u 'n woord 
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van troos en bemoediging gee wat u spesiaal nodig het (Jos. 1.8, 9) Sommige kere mag daar 'n 
waarskuwing of ‘n bestraffing wees (1 Kor. 10:6-15). Die Here praat met u in liefde, wat Hy ookal vir u 
sê, reageer op Sy stem en Hy sal u seën, “Want dit is die liefde lot God tot dat ons Sy gebooie bewaar, 
en Sy gebooie is nie swaar nie.”(1 Joh.5:3).  Vermy die gevaarlike fout deur vir 'n hoorbare stem te wil 
wag.  Die Here spreek tot ons deur Sy Woord. 

 
1.3  PEINSEND.  

Ons kan nie die noodsaaklikheid om oor die Skrifgedeeltes te bepeins, genoeg beklemtoon nie, sodat 
ons siele gevoed kan word. Moenie net tevrede wees om gedeeltes te lees nie, dink daaroor na. 
Bepeins dit. Laat dit diep insink in u verstand.  Dit is die wyse waarop die geestelike heuning uit die 
heuningkoek gekry word   (Ps. 119:97-104). Dit is die wyse waarop u u siel voed. 

 
1.4  PAS GODS WOORD TOE OP U EIE LEWE 

Vra die Heer om u te help om Sy Woord op u lewe toe te pas. Wees 'n dader van die Woord en nie net 
'n hoorder nie (Jak. 1.22-25 & 2 Kor.3.18). Dit is die wyse om toe te neem in genade en kennis van ons 
Here Jesus (2 Pet.3:18). lemand het eendag gepraat oor al die verskillende vertalings van die Bybel, toe 
sê 'n persoon: "Die beste vertolking is my moeder s'n. Sy het die Bybel in haar eie lewe vertolk en dit 
was die oortuigendste wat ek ooit gesien het." Mag ons doel wees om die Bybel daagliks uit te lewe. 
Baie Christene besef nie die noodsaaklikheid om die Here se Woord in hul eie lewens persoonlik toe te 
pas nie, die gevolg is alles is net verstandelike kennis maar geestelik is hulle armoedig. 

 
U kan uit die tragedies sowel as uit die oorwinnings wat in die Bybel te vinde is, leer.  God in Sy groot 
getrouheid weerspieël die tekortkomings en vrees, sowel as die oorwinnings van die mens.  As net hul 
goeie hoedanighede weergegee word, sal ons gou moedeloos word wanneer ons ons eie swakhede 
sien, maar ons sien hulle as gewone mense wat oorwinnings behaal het toe hulle die Here vertrou het, 
en neerlaag gely het toe hulle Hom verlaat het (Rom.8:28-39).   
Laat ons gedurig die Here vertrou en ons sal kan sê: "Maar God Sy dank wat ons altyd laat triomfeer in 
Christus.” (2Kor.2:14) 
 

 

1.5 E1EN DIE BELOFTES TOE 

Daar word beweer dat daar 30,000 beloftes in die Bybel is.  Wanneer u dit in die Bybel lees, peins 
daaroor, glo dit, eis dit in die geloof en onderstreep dit.  Dit is goed om sekere gedeeltes in die Bybel te 
onderstreep - miskien 'n rooi potlood vir gedeeltes oor saligheid en seëninge van die Christelike lewe, 
groen vir beloftes, blou vir gedeeltes oor reinheid. Kyk in die kantlyn van u Bybel en u sal 
kruisverwysing vind. (Soos in 2 Tim.2:22; 1 Pet. 1:22; Ps.24:4 praat almal van reinheid van hart).  Ander 
vertalings van die Bybel is 'n groot hulp. 

 
2. HULPMIDDELE OM DIE BYBEL TE VERSTAAN 
 

Deesdae is daar baie boeke wat geskrywe is om mense te help om die Bybel te  verstaan — maar 
ongelukkig is nie almal suiwer nie. Daarom word die jong Christen aangemoedig om eers die Bybel self 
te leer ken sonder te veel hulp van boeke. Nietemin is daar twee hulpmiddels wat u altyd kan gebruik. 

2.1  ANDER VERTALINGS 

Die gebruik van ander vertalings kan dikwels help om die betekenis van 'n gedeelte uit die Bybel te 
verklaar. Terwyl ons die "Ou Vertaling" as die beste vir Bybelstudie beskou, kan die Nuwe Vertaling en 
Engelse vertalings (veral die "Amplified Bible"), dikwels help om die betekenis duideliker te maak. Waar 
daar groot verskil is, beveel ons aan dat die "Ou Vertaling" as reg beskou word totdat u beter in staat is 
om 'n beslissing te maak. 
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2.2  BYBELKONKORDANSIE 

'n Bybel konkordansie sal vir u tot groot hulp wees alhoewel dit nie noodsaaklik is nie, veral as u 'n 
Bybel met kruisverwysings het. Die vernaamste woorde van die Bybel word alfabeties neergeskrywe 
met 'n verwysing waar om dit te vind, en 'n gedeelte van 'n teks waaruit dit geneem is, bv. 
VERSEKERING. 

 

Versekering 

 Kol.2:2 - “ Volle versekering van insig ..." 
Thess. 1 :5 - ... in voile versekerdheid ..." 
Heb.6:11 - "...tot volle sekerheid van die hoop ..." 
 Heb. 10:22 - “…in volle geloofsekerheid…”  

  Hand. 17:31 - “…Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee…” 
 

SLOT 

Ten slotte, in al u lees en studie van die Bybel,  SOEK DIE HERE JESUS CHRISTUS, Hy is die WYSHEID VAN 
GOD.  (Luk. 24:13-27) 
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Toets  4  

Lees van die Bybel 

 

1.  Watter vers sê vir ons, om die Bybel te lees is geestelike voedsel? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

2.  Hoe behoort ons Bybel te lees? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

3.  Watter boek volgorde behoort ons te gebruik as ons die Bybel begin lees? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

4.  Noem 4 dinge wat die lees van die Bybel vir ons behoort te doen.  (2 Tim.3:16,17) 

 
a. ______________________________________________________________________________ 

 
b. ______________________________________________________________________________ 

 
c. ______________________________________________________________________________ 

 

d. _____________________________________________________________________________________________ 
 

5.  Noem 3 dinge wat noodsaaklik is, om die Bybel te verstaan. 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 

6.  Wat behoort ons te doen met God se beloftes? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

7.  Watter boek is by uitstek tot hulp vir Bybelstudie? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 


