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The Bible for Dummies Deel 3 
Nou weet ek wat die Bybel is... wat nou? 
 
Tiener Bybelstudie Reeks 

Hierdie reeks studies hoef nie in volgorde bestudeer te word nie, dit volg nie op mekaar nie 
buiten vir die studies wat ‘n deel 1 en 2 het. Soek al die teksverse in jou Bybel op. Dis belangrik 
om die teksverse te lees om te sien wat in die Bybel staan aangaandie die onderwerp. Dit sal 
jou ook help om jou Bybel beter te leerken.  

Om die Bybel te bestudeer kos werk, maar dis die moeite werd!  
Dit sal ons help om God se wil te ken en om ‘n vervulde lewe te leef in Sy krag. 

 
1. Bestudeer die Bybel met ‘n ‘Attitude of Prayer’ 

Psalm 119:18 “Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.” 
 
-  Die Bybel deel met geestelike dinge en daarom moet ons dit op ‘n geestelike  

  manier benader om dit reg te verstaan.  
-   God wil vir ons lig gee sodat ons Sy wil beter kan verstaan. 
-   Die Bybel moet bestudeer word met ‘n: 
 

  ‘Willingness to Learn and do God’s will’ 
 
2. Let op die konteks 

-   Wanneer ons die Bybel interpreteer moet ons onthou dat dit in ‘n ander era  
  geskryf was met ‘n ander kultuur.  

-   Die konteks waarin ‘n teks vers verstaan word moet opgeweeg word teenoor  
 ander teks verse in die Bybel, die hoofstuk waarin dit voorkom en ook die boek 

waarin dit staan. ‘n Bybel Kommentaar sal ook baie help. 
 
3. Memoriseer Bybel verse 

Spreuke 7:2-3 “onderhou my gebooie, dan sal jy lewe, en my onderwysing soos jou 
oogappel; bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart.” 
 
-   God wil hê dat ons Sy Woord moet ken. Deur dit te memoriseer is dit enige tyd 

byderhand om daaroor na te dink.  
-   Dit help ons om ‘n lewe van oorwinning te lei.  
-   Die Woord van God is ook ‘n troos vir ons in moeilike tye.  
-   Dit sal handig te pas kom wanneer jy iemand anders die Goeie Nuus (Evangelie) 

vertel. 
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Vrae wat my Laat dink...?? 
 
1.    Verduidelik of die Bybel die woorde van mense of die Woord van God is. 

2.    Wat is die verband tussen Jesus Christus en die Woord? 

3.    Verduidelik die Bybel se rol as ‘n tweesnydende swaard. 

4.    Hoe staan die Bybel in verband met ons redding? 

5.    Moet ons na buite-Bybelse openbarings van God se wil soek? 

 

Hierdie studies is saamgestel deur Just Africa Mission NPC 
Kopiereg: Voel vry om hierdie studie af te laai en te gebruik of te versprei mits daar niks aan 
verander word nie en erkenning gegee word aan www.jam.org.za. 

 


