
 

LES 03 

LEVEN BIJ DE BRON 
 

 
 

1. INLEIDING 

Hier is een kort filmpje, waarin iemand aan jongeren vertelt hoe zij kunnen beginnen met in de Bijbel 

te lezen. Kijkt u mee? 

2. DE VRAAG 
 
Hoe kan ik God leren kennen?  

3. UITLEG 
 
God laat van Zich horen. Toen Hij de wereld had geschapen, sprak Hij tot Adam en Eva. Zij 
luisterden naar God, maar gehoorzaamden Hem niet. De mensen begrepen het niet, of wilden 
het niet begrijpen. Toen gebeurden er dingen die God helemaal niet wilde. Kaïn vermoordde 
zijn broer Abel. De mensen deden zo veel verschrikkelijke dingen dat de Schepper de hele 
wereld strafte met de zondvloed. God begon opnieuw.  
 
Hij sprak tot Abraham en beloofde redding. Wat God beloofde werd steeds opgeschreven. Zo 
ontstond er een boek. De Bijbel heet dat boek. In het kort gaat dit boek over Jezus, Die de 
wereld komt redden. 
De Bijbel is het verhaal van God met mensen. Het werd opgeschreven door profeten, die de 
geschiedenis uitlegden. Schrijvers legden de geschiedenis vast. Dichters maakten liederen. Vier 
mannen schreven hun verhaal over Jezus. Volgelingen van Jezus schreven brieven aan elkaar. Al 
deze teksten vormen samen de Bijbel. 
 
De Bijbel is van begin tot eind Evangelie.1 Het bestaat uit twee delen, het Oude en het Nieuwe 
Testament.2 Deze bestaan uit boeken: het eerste deel heeft 37 boeken en het tweede deel 29. 
Het eerste deel is geschreven in het Hebreeuws en het tweede deel in het Grieks. De Bijbel is 
vertaald in heel veel talen. In het Nederlands zijn er zelfs verschillende vertalingen: oud, nieuw, 
met mooie zinnen, in gewone taal... 
 
U kunt God leren kennen door in de Bijbel te lezen. Dat is niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft 
er hulp bij nodig. In de gezinnen, op school en in de kerk zijn mensen die kunnen helpen. God 
Zelf helpt ons met Zijn Heilige Geest om de Bijbel te begrijpen. Zo kunt u God leren kennen. De 
Bijbel is een bron waaruit we steeds weer kunnen putten. 
 

4. WAAR GAAT HET OM 
 

Als u leest in de Bijbel kunt u God leren kennen. Het is wel nodig dat u dit 
volhoudt. Hoe meer u leest, hoe meer u weet. Lezen in de Bijbel is als een 
ontmoeting. De ervaring geeft steeds meer herkenning. Het gebed om de 
Heilige Geest, Die u de Bijbel doet begrijpen en geloven, is elke dag nodig. 
De afbeelding spreekt duidelijke taal. 
 

 

 
1 Evangelie betekent ’goed nieuws’. 
2 Testament is een deel van de Bijbel 



 
 
 
Alles wat u nodig hebt om te geloven, vindt u in de Bijbel. Het is een bron die nooit opdroogt. 
De Heilige Geest, Die de schrijvers heeft geholpen bij het schrijven, helpt ons bij het begrijpen. 
 

5. VERDIEPING 
 

a. Zoek Handelingen 8:26-40 op. Dit vindt u in het tweede deel, het Nieuwe Testament. 
Lukas heeft dit boek geschreven, er staan verhalen in die na Pinksteren zijn gebeurd. 
Vers 35 is erg belangrijk. 

b. Voordat u leest of nadat u het gedeelte gelezen hebt kunt u bidden om uitleg en begrip. 
c. We luisteren naar een mooi toepasselijk lied, uit de mond van kinderen: De Bijbel is een 

bijzonder boek… Luister mee.  
 

6. WIJ PRATEN SAMEN VERDER 
 

a. Hebt u een Bijbel? Van wie kreeg u uw eerste Bijbel en waarom? 

b. Wat past bij u als het over Bijbellezen gaat? 

1. nooit 

2. soms 

3. elke dag 

4. te weinig 

5. te moeilijk 

6. ik kan het niet meer 

c. We lazen Handelingen 8. Wat leert u van dit verhaal? Noem drie dingen. 

d. U hebt met elkaar gesproken over Bijbellezen. Wat gaat u na dit gesprek zeker doen als 

het gaat om lezen in de Bijbel? 

7. AFRONDING 
 
Wij proberen samen onder woorden te brengen wat deze les ons heeft geleerd. Vragen die 

opgekomen zijn, noteren wij.  

8. DE LUNCH EN/OF DE KOFFIE/THEE WACHT 

 

 


