Interpretatie van de Bijbel
Kringvoorbereiding Daniël en Kristian (EK Burcht) voor kring 13 november 2012

Doel
Voor kringleden: Vaststellen hoe ze zelf gewoonlijk naar de Bijbel kijken en er gezag aan geven.

Proloog over de Bijbel








Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, dat boeken betekent.
66 boeken; 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament.
o Deze boeken worden de canonieke boeken genoemd.
De Bijbel is niet alfabetisch maar grotendeels op categorie ingedeeld.
o De geschiedenisboeken (Genesis tot 2 Koningen) zijn chronologisch.
Naast de canonieke boeken zijn er ook een aantal deuterocanonieke of apocriefe boeken.
Deze worden niet door alle christelijke kerken als gezaghebbend gezien.
o Maar kerken die ze als niet-gezaghebbend zien vinden ze vaak nog steeds wel
waardevol om uit te leren!
Grondtalen van de boeken van de Bijbel zijn Hebreeuws, Aramees (Oude Testament) en
Grieks (Nieuwe Testament).
De Bijbel is voor het eerst in het Nederlands vertaalt rond de 14e eeuw; de eerste officiële
vertaling werd in 1618 in opdracht van de Synode van Dordrecht door de Staten-Generaal
gemaakt (de “Statenvertaling”).

Bijbelstukken
Jeremia 17:19-27
God dreigt Jeruzalem
te verteren als ze de
sabbat niet houden

Letterlijk/symbolisch
Consistentie
Zou de HEER letterlijk de
stad verteren? Wat zou
dit symbolisch
betekenen?

Daniël 3
Daniël’s vrienden in de
oven geworpen

Wandelden Daniël’s
vrienden letterlijk met
een “godenzoon”?

Volk was
ongehoorzaam
(afgoderij, hielden niet
langer de sabbat, etc.).
Jeremia profeteerde
door de HEER hierover
tegen de Israëlieten
Groot beeld waarvoor
het gehele land moest
buigen

Efeze 6
De wapenrusting

Hoe kunnen we letterlijk
deze wapenrusting
dragen?

Einde op Paulus betoog
over het leven in
Christus

Genesis 22:1-14
Binding van Isaak

Wat hier staat liegt niet.
In hoeverre is dit
gebeurd? Hoe stel je het
je voor?
Is het beter om niet te
trouwen?

Het was toen onder
heidenvolken normaal
om kinderen te offeren.

Echt je hand eraf
hakken?
Dan kun je toch ook niet
meer klappen voor God?

De woorden zijn
onderricht aan de
leerlingen en worden
afgesloten met vers 50

1 Korinthe 7:32-38
Trouwen volgens
Paulus

Marcus 7:42-50
Radicale woorden van
Jezus

Context

Toepassing
Hoe zwaar tillen wij
aan het houden
van de sabbat?

In de context bedoelt
Paulus de positieve
kant: geen gezin is
minder zorgen en veel
meer tijd voor God

Rondje delen


Hoe ga jij de Bijbel toepassen komende weken?

Laat jij jezelf voor
je geloof in God in
‘brandende ovens’
gooien?
Gebruik jij de
wapenrusting om
stand te houden?
Wat wil jij opgeven
voor God?
Hoe ver ga jij om
God te volgen?
Wel op niet
trouwen?
Meer tijd aan God
besteden met je
partner?
Niet trouwen een
verrijking?
Brede lijn zien?
Liever arm in de
hemel dan rijk en
afgeleid in de
Gehenna?

