
Je hebt het nieuwe Bijbelstudieboekje in handen 
dat werd geschreven voor de deelnemers van de Koers-vakanties in 2017. 
Het samen zoeken in de Bijbel en het vragen naar de wil van de Heere en 

naar Zijn spreken in het leven, maakt een wezenlijk onderdeel uit van 
deze vakanties van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Deze Bijbelstudies zijn geschikt voor elke groep die samen de Bijbel 
wil bestuderen en kunnen gebruikt worden op school, 

voor verenigingen of andere groepen.

‘WAAROM 
EN HOE 

BIJBELSTUDIE 
DOEN?’



De Bijbelstudies in dit boekje maken gebruik 
van de methode die ontwikkeld is in het 
project Filippus – samen Bijbellezen. Ze 
nodigen uit om samen de Bijbel te lezen en 
biddend te vragen naar Gods spreken hierin. 

• Bijbel is uitgangspunt
• Christus centraal
• Door de Heilige Geest
• Op het gebed

Allereerst staat het Woord centraal. We nemen 
de letterlijke Bijbeltekst als uitgangspunt. Via 
drie ‘brillen’ ga je naar de tekst kijken.

 Wat staat er? – Deze vragen gaan 
over de tekst. Je begint met begrijpen 
wat er staat.

 Wat betekent het? – In de tweede 
stap ga je een beeld vormen van wat 
er gebeurt in de Bijbelse situatie. 
Wat betekent dit voor de mensen van 
toen? 

 Wat is de boodschap voor jou? 
– De derde soort vragen zijn de 
toepassingsvragen. Ze richten zich 
op jou. Wat heeft de Heere door dit 
gedeelte tot jou te zeggen? 

De opzet geeft gelegenheid om in te zoomen 
op enkele verzen van een hoofdstuk uit de 

Bijbel en daardoor dieper in te gaan op de 
tekst. Daarom is elke Bijbelstudie opgedeeld 
in een aantal blokjes. Om een Bijbelstudie in 
te korten kan bijvoorbeeld gekozen worden 
om het eerste of laatste blokje weg te laten.  

De Bijbelstudies zijn geschreven vanuit 
het verlangen om een gesprek op gang te 
brengen over een Bijbelgedeelte. Wezenlijk 
hierbij zijn het spreken van de Heere 
door Zijn Woord en de noodzaak om de 
Heere Jezus te leren kennen als Borg en 
Zaligmaker. Dit vanuit de overtuiging dat 
de Heilige Geest wil werken waar de Bijbel 
open gaat.
 
Er zijn ongetwijfeld ook andere vragen te 
bedenken. Doe dit als Bijbelstudieleider 
gerust. Dat helpt je, en de groep, om 
een nog beter beeld te krijgen van het 
Bijbelgedeelte. 

Wat blijft is de afhankelijkheid van de Heere 
bij het openen van Zijn Woord. Biddende 
voorbereiding blijft onmisbaar. Alleen dan 
mogen we een zegen verwachten over het 
Woord dat open gaat. 

Van harte Gods zegen toegewenst bij de 
 Bijbelstudies.





Jij bent nu op kamp! Hopelijk heb je het al goed naar je zin en is het gezellig op 
kamp. Je hebt het boekje van de Bijbelstudies in je handen. Dit boekje is voor jou. 

Dit jaar denken we op kinderkamp met elkaar na over het thema ‘Wie is God?’ Als 
je daar zelf over nadenkt, komen er vast allerlei woorden en gedachten bij je op over 
de Heere. Wat weet jij allemaal al over de Heere? Welke namen ken je van Hem? In 
welke Bijbelverhalen kun je heel duidelijk iets over de Heere horen of lezen? En wat 
zou je nog meer over de Heere kunnen leren? Wat lees je over Hem in de Bijbel, Zijn 

eigen Woord? In het boekje vind je vier Bijbelstudies,met geschiedenissen uit het 
Oude- en Nieuwe Testament. De Bijbelstudies passen bij de verhalen die op kamp 
worden verteld. Je gaat de vragen van de Bijbelstudie bespreken in je groepje. Ook 

kun je de kleurplaten kleuren en is er natuurlijk de Bijbelse puzzel!

We wensen je een fijne vakantieweek toe. 
Ook wensen we je de zegen van de Heere!

DAG VAKANTIEGANGER,



1. Wat lees je in deze tekst over de 
HEERE? Onderstreep het.

2. Wat lees je allemaal over de 
braambos?

3. Wat lees je in de tekst over Mozes? 
 Zet er een * bij.

4. De HEERE spreekt tot Mozes. Kun je 
nog meer momenten noemen waarbij 
de Heere tot Mozes sprak?

5. Mozes verbergt zijn aangezicht als de 
HEERE tot hem spreekt. Wat zou de 
reden zijn dat Mozes dit doet?

6. Mozes staat op heilig land. Leg eens 
uit wat dit met de HEERE heeft te 
maken?

7. Mozes wordt door de HEERE 
geroepen. Mozes antwoord de 
HEERE. Wordt jij ook door de 
HEERE geroepen? Hoe? Wat is jouw 
antwoord?

De Heere is heilig. Hoe laat 
jij dit merken als...
8. Je over de HEERE spreekt?
9. Je tot Hem bidt?
10. Je in de kerk bent?
11. Je op school bent?
12. Je met je vrienden of vriendinnen 

speelt?

  VRAGEN EXODUS 3:1-5 

Bijbelstudie 1-12

1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn 
schoonvader, den priester in Midian; en hij 
leidde de kudde achter de woestijn, en hij 
kwam aan den berg Gods, aan Horeb.

2  En de Engel des HEEREN verscheen hem in een 
vuurvlam uit het midden van een braambos; en 
hij zag, en ziet, het braambos brandde in het 
vuur, en het braambos werd niet verteerd.

3  En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen 
wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom 
het braambos niet verbrandt.

4  Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen 
wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit 
het midden van het braambos, en zeide: Mozes, 
Mozes! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

5  En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw 
schoenen uit van uw voeten; want de plaats, 
waarop gij staat, is heilig land.

6  Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de 
God van Abraham, de God van Izak en de God 
van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, 
want hij vreesde God aan te zien.

De heiligheid en 
de naam van de HEERE


