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Afgelopen donderdag hadden we de startavond van het samenbijbellezen-
project. In een nokvolle combizaal 4&5 werden diverse presentaties gehouden. 
Geweidig om zo’n mooie opkomst te zien vanuit de verschillende gemeenten en 
van verschillende leeftijden.  

Het was een mooie avond waarin we gestart zijn met het lied: Heer, wijs mij uw 
weg (opw. 687). Huibert Prins was via YouTube aanwezig met een inleidend 
filmpje over de reis door de 66 bijbelboeken.

Christian Zomer hield daarna een inleiding over de waarde van het Bijbel lezen 
aan de hand van 2 Timotheüs 3:14-17. Daarna hebben 3 predikanten (Albert 
Feijen, Adrian Verbree en Roelof Tigelaar) kort de samenkomsten in 2019 
toegelicht welke zij zullen leiden. Er werd kort iets verteld over de te lezen 
bijbelboeken, de indelingen van de avonden (samenkomsten) en er werden 
leestips gedeeld. De hoofdlijnen hiervan zullen binnenkort ook op de website 
www.samenbijbellezen.nl worden geplaatst.

Hiermee is het samenbijbellezen van start gegaan! Mocht je de avond gemist 
hebben, geen probleem. Je kunt ten allen tijde aanhaken. Het mooiste is 
natuurlijk om vanaf het begin mee te doen maar je kunt eventueel ook blokken 
overslaan (mocht het je niet uitkomen).

De gehele Bijbel is ingedeeld in 14 leesblokken. Elk blok wordt afgesloten met 
een bijeenkomst waarin de hoofdlijnen en verbanden worden toegelicht, je 
ervaringen kunt delen en vragen kunt stellen. Eind 2020 hopen we af te sluiten 
met het bijbelboek Openbaring.

Alle informatie, waaronder de indeling van de leesblokken en het dagleesrooster
2019 (PDF) vind je terug op www.samenbijbellezen.nl. Het dagleesrooster 2020 
zal later dit jaar verschijnen. Via de contactpagina op de website kun je je 
aanmelden. Je krijgt dan dagelijks een email met de te lezen tekst zodat je bij 
kunt blijven. Ook kunnen we je via dit email adres informeren mocht dit nodig 
zijn. 

We wensen jullie een gezegend, zinvol, interessant maar ook leuk 
Bijbelleesproject!



▪ Opening met zingen en het vragen van een Zegen over het 
project.

▪ Vanaf zaterdag kan men zich inschrijven om dagelijks de tekst 
per email te ontvangen via www.samenbijbellezen.nl

▪ Albert Feijen, Adrian Verbree en Roelof Tigelaar hebben een 
korte introductie gegeven over de behandeling van hun 
blokken in 2019. U vind deze in de volgende sheets.

▪ Huibert Prins heeft een filmpje ingestuurd: 
https://youtu.be/olduDtwzBcM

http://www.samenbijbellezen.nl/
https://youtu.be/olduDtwzBcM


▪ Mooi

▪ Doet je balans zoeken

▪ Leert je verbanden zien

▪ Weg van de losse teksten

▪ Gebruik van bijbelwoorden

▪ Samen stimuleert



▪ Focus op het geheel, niet op details

▪ Materiaal erbij: kritisch gebruiken

▪ Thebibleproject.com 

▪ debijbel.nl

▪ http://www.christipedia.nl/Atlas_van_de_Bijbel

http://thebibleproject.com/
debijbel.nl
http://www.christipedia.nl/Atlas_van_de_Bijbel


Genesis



aandacht voor een vertaalaspect



Toenemend zicht op Gods scheppingsgrootheid

vde frontlijn van de huidige natuurwetenschap





structuur, 

motieven, 

lijnen







Job





feit of fictie



het thema van het lijden



Structuur,

Compositie

Literair



de rol van de satan



de geografie



Exodus:

1. Wat valt me op?

2. Waar heb ik vragen over?

3. Waar loop ik tegen op/ heb ik moeite mee?
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Samenbijbellezen



▪ Voorbereiding van vertrek

▪ Opstanden (let eens op de verschillen)

▪ Oostelijk deel (rechts van de Jordaan) wordt veroverd



▪ Afscheidspreek van Mozes

▪ Wet staat centraal (Dt.5)

▪ Maar ook uitgewerkt (H12-25)

▪ Probeer eens verbanden te leggen met de 10 geboden

▪ Wet saai? Probeer te lezen vanuit de drive van Mozes: “kies 
voor het leven” Dt 30:19



▪ Gebruik een kaart!

▪ Jozua: gave en verdeling van het land

▪ Rechters: kijk naar waar de rechters zitten, hoe groot hun 
invloed is. 

▪ Samuël: eigenlijk maar kort over Samuël, vooral Saul, en dus 
ook David

▪ En de psalmen….

▪ En ook nog de laatste….


