
Vraag 7: Hoe moet jy die Bybel lees? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik Psalm 40:9: “Dis my begeerte om u wil te doen, my God, want u voorskrifte is in my 

hart.” (NLV) 

HOOR 

1. Hoe lees jy die Bybel? Wanneer? Waar? Hoeveel op ‘n slag? Volgens watter metode? 

Watter vertalings gebruik jy? Watter verklarings gebruik jy? Hoe reageer jy op die Bybel? 

Watter gesag dra dit in jou lewe? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Ek lees die Bybel as maatstaf vir wat ek glo, dink en doen. Dit bevat 

die volmaakte wil van God. Die Bybel is noodsaaklik en genoegsaam, 

betroubaar en duidelik. Die Bybel bevestig en begelei my om in alles 

volgens die wil van God tot sy eer en my saligheid te lewe. 

3. Hoe verryk hierdie antwoord jou gedagtes oor die lees van die Bybel? 

4. Lees die verhaal van hoe Esra-hulle die Bybel gelees het in Nehemia 8:1-12. Wat tref 

jou? 

5. Lees my opsomming van die boodskap daarvan en oordink dit. 

God het die Jode gestraf deur hulle 70 jaar na Babel weg te voer weens hulle sonde. Met 

hulle terugkoms het hulle Esra gevra om die wetboek van Moses te bring. Hy het daaruit 

voorgelees vir almal wat kon verstaan. Almal het baie aandagtig na die wetboek geluister. 

Die Leviete het die gebooie uitgelê en mooi verduidelik wat dit beteken. Hulle het seker 

gemaak die mense verstaan goed wat voorgelees is. Dit het die Jode baie bly gemaak. Die 

Bybel was weer hulle maatstaf vir wat hulle glo, dink en doen, die volmaakte wil van God. 

LEEF 

6. Watter dele van die Bybel het jy nou nodig om te lees, sodat die Bybel in alles jou 

maatstaf kan word vir wat jy glo, dink en doen? 

VIR DIEPERDELWERS 

1. Lees die aanhalings uit die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Westminster Korter 

Kategismus hieronder. Wat leer jy van die lees van die Bybel? Wat beteken dit vir jou? 

Wat vra dit van jou? 

Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 7 

DIE VOLKOMENHEID VAN DIE HEILIGE SKRIF 



Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir 

sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God 

deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie 

die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie - ja, al 

was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê (Gal. 1:8). En aangesien dit 

verbode is om iets by die Woord van God by te voeg of daarvan weg te laat (Deut. 12:32), 

blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons 

mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die Goddelike Skrif 

gelykstel nie; ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid of opvolging van 

tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met dié waarheid van God 

gelykstel nie, want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulleself leuenaars en 

nietiger as die nietigheid self (Ps. 62:10). Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat 

nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie, soos die apostels ons leer as hulle sê:  

...maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is' (1 Joh. 4: 1), en: 'As iemand na julle 

kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie...' (2 Joh. :10). 

2 Tim. 3:17; 1 Pet. 1:11-12; Spr. 30:6; Gal. 3:15; Op. 22:18; 1 Tim. 1:3; Gal. 1:8-11; 1 Kor. 

15:2; Hand. 26:22; Rom. 15:4; Hand. 18:28-29; 1 Pet. 4; Luk. 11:13; 2 Tim. 3:24; 2. Tim. 1:13; 

Kol. 2:8; Hand. 4:19; Joh. 3:13; 2 Pet. 2:16; Joh. 15:15; 1 Joh. 1:5; Hand. 20:27; 2 Joh. 1; Joh. 

4:25; Deut. 12:32; Heb. 8:9; Matt. 15:3; 17:5; Mark. 7:7; Jes. 1:12; Hand. 1:21; Rom. 3:4; Jes. 

8:20; 2 Tim. 4:(3); 1 Kor. 1:13; 2:4; 3:11; 1 Pet. 5:12; 2 Tess. 2:2; Ps. 12:7; 19:8-9, 12; Deut. 

4:6; 6:9,. Ef. 4:5; Joh. 5; Kol. 1:16, 18; 1 Kor. 8:6. 

Westminster Korter Kategismus 90 

Q. 90. How is the Word to be read and heard, that it may become effectual to salvation? 

A. That the Word may become effectual to salvation, we must attend thereunto with 

diligence, preparation, and prayer;t receive it with faith and love, lay it up in our hearts, and 

practice it in our lives.u 

t. Deut. 6:16ff; Ps. 119:18; 1 Pet. 2:1–2. 

u. Ps. 119:11; 2 Thess. 2:10; Heb. 4:2. James 1:22-25 

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die inhoud van hierdie 

geloofsbelydenisse jou gee. 
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