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10 dagen bijbellezen volgens de SOLVAT-methode*

Toekomst

29 oktober – 8 november 2010

*

De HGJB heeft om jongeren te helpen bij het bijbellezen een methode met 6 stappen
ontwikkeld. De methode reikt hen handvatten aan voor persoonlijk bijbellezen. De methode
is gebaseerd op eeuwenlange ervaringen met het meditatief bijbellezen.
De zes stappen zijn:
S
Stil worden (afleggen van gedachten en bezigheden)
O
Open handen (uiten van de verwachting van God)
L
Lezen (het lezen en herlezen van de bijbeltekst)
V
Vragen stellen (aan de slag met een bijbelgedeelte aan de hand van
bijbelleessleutels)
A
Antwoorden (in gesprek met God over het gelezen gedeelte)
T
Toepassen (een boodschap uit het bijbelgedeelte concreet toepassen in het
dagelijkse leven)

Meer weten? Ga naar:
http://www.hgjb.nl/voor-jou/themas/hoe-geloof-ik/bijbellezen-hoe-pak-je-dat-aan-124.html

1. Toekomstbewust

Marcus 4:1-9

Het thema van de Bijbeltiendaagse is ‘Toekomst’. Ik weet niet hoever jij vooruit kijkt, maar de
bijbelgedeelten willen je helpen om verder te kijken.

Stil worden
Het kan in je hoofd erg druk zijn omdat je denkt aan wat je vandaag of morgen (jouw
toekomst) allemaal nog moet doen. Neem een blaadje en maak eerst een lijstje van dingen
die je nog wilt doen. Leg dat blaadje aan de kant. Daarmee kun je tijdelijk die dingen even uit
je hoofd zetten en neem je Bijbel. Leg die bij het bijbelgedeelte van vandaag open voor je.
Word dan stil…

Open handen
Leg je handen met je handpalmen naar boven aan weerskanten van de Bijbel en vraag aan
God of Hij je iets wil leren van de woorden in Marcus 4.

Lezen
Lees Marcus 4:1-9. Begin als je afdwaalt met je gedachten steeds opnieuw, net zolang tot je
het stukje tekst met aandacht achter elkaar door kan lezen.

Vragen stellen
Een bijbelleessleutel helpt je om op een nieuwe manier naar een bijbeltekst te kijken,
vandaag bijbelleessleutel ‘inleven’
Stel je hebt een stuk land en je hebt graan. Wat je graag wilt: brood om te eten. Je kunt het
graan natuurlijk direct malen tot meel en gaan bakken, maar je kunt ook net als de man in
Jezus’ verhaal het graan gaan zaaien.
● Hoe zou deze man zaaien? Wat verwacht hij? Wat wil hij? Wat doet hij? Hoe ziet zijn land
er uit?
Blijf wat langer nadenken over dingen die je opvallen.
● In vers 14 vergelijkt Jezus het graan met de woorden van God. Hoe zaait God en wat zou
God van Zijn woorden verwachten?

Antwoorden
Ga met God in gesprek over Zijn zaaiwerk: bedank Hem voor iets wat je leerde, stel vragen
aan God.

Toepassen
Jezus sluit Zijn verhaal in vers 9 af met de woorden: ‘Wie oren heeft om de horen, moet ze
ook gebruiken.’ Goed luisteren is blijkbaar nodig om in de toekomst betekenis te hebben
voor God en voor de mensen om je heen (vrucht).
Schrijf aan het eind van deze dag twee, volgens jou, wijze uitspraken op een blaadje die je
vandaag van iemand hebt gehoord of gelezen. Bijvoorbeeld een stukje tekst waarvan jij
dacht: ‘daar moet ik nog eens over nadenken’.

2. Toekomstbelofte

Genesis 12:1-9

Een man gaat weg uit zijn vaderland en trekt naar een onbekende streek. Daar gaat hij
stapsgewijs van noord naar zuid doorheen.

Stil worden
Leg je bijbel open neer en luister naar een stukje muziek van of over God. Misschien is er
wel een nummer bij dat over de toekomst gaat.

Open handen
Als het stil is, ga je in gesprek met God. Zeg tegen God wie Hij voor je is en vraag of de
Heilige Geest wil helpen bij het bijbellezen, zodat je iets hoort van wat God tegen je wil
zeggen.

Lezen
Lees het gedeelte uit Genesis 12:1-9

Vragen stellen
Een bijbelleessleutel helpt je om op een nieuwe manier naar een bijbeltekst te kijken,
vandaag bijbelleessleutel ‘inleven’
•

•

Lees het gedeelte een paar keer door. Wat is volgens jou de kern van dit gedeelte (of
wat zijn de belangrijkste woorden)? Je zou het ook zo kunnen zeggen: als jij als
predikant over dit gedeelte zou moeten preken, over welk stukje tekst zou de preek
dan vooral gaan?
Denk er even over na wat die kern (de woorden) voor je zelf betekent. Bijvoorbeeld:
Hoe ga ik hier zelf mee om? Wat betekent dit voor mijn relatie met God? Wat wil ik
hiervan onthouden?

Antwoorden
Bedank God dat Hij leeft en het leven van mensen leidt. Vertel aan God wat je van dit
gedeelte leerde en wat dat betekent voor jouw leven

Toepassen
Probeer in de komende dagen bij elk plannetje dat je maakt eerst te bedenken: wat zou God
graag willen in deze situatie? Niet dat je dan direct antwoord krijgt, maar het haalt de
vanzelfsprekendheid dat jij zelf alles bepaalt eraf. Zo realiseer je dat God ook iets te zeggen
heeft over wat je wel en niet doet.

3. Toekomstperspectief

Lucas 19:1-10

Een man verlangt naar een ontmoeting met Jezus, en dat gebeurt ook. Maar die ontmoeting
zet tegelijk zijn hele leven op z’n kop.

Stil worden
Het bijbelgedeelte van vandaag is een gedeelte vol met beweging. Je zou kunnen zeggen: er
staat niets stil. Tegelijk is het een gedeelte van verwachting… Een man zoekt een rustig,
overzichtelijk plekje en wacht daar vol spanning af wat er gebeurt.
Zorg dat het rustig is om je heen…

Open handen
Bijbellezen is God zelf ontmoeten. Spreek hardop tegen God uit welke verwachting je van
Hem hebt…(zeg het ook gerust als je misschien helemaal niets van God verwacht of dat je
het niet weet).

Lezen
Lees het gedeelte uit Lucas 19:1-10

Vragen stellen
Een bijbelleessleutel helpt je om op een nieuwe manier naar een bijbeltekst te kijken,
vandaag bijbelleessleutel ‘Opvallende woorden’
•
•
•

Lees het gedeelte nog een keer en let hierbij vooral op de werkwoorden. Wat doet
Jezus? Wat doet Zacheüs? Maak een lijstje…
Welke actie verwondert je het meest en waarom?
Wat zegt die actie over jouw leven met God en de toekomst?

Antwoorden
Zacheüs vertelt in het bijzijn van mensen wat de ontmoeting met Jezus voor hem betekent.
Vertel (hardop) aan God over welke actie in het bijbelgedeelte je je het meest verwonderde
en waarom…

Toepassen
Jezus verraste Zacheüs door de manier waarop Hij met hem omging. Houd in de komende
dag je ogen en oren open en benoem bewust eens een moment waarmee God je verrast.

4. Toekomstbeeld

Jesaja 2:1-5

Een man ziet in een visioen iets wonderlijks gebeuren in en bij Jeruzalem. Zo zal het dus een
keer gaan…

Stil worden
Neem even de tijd om een poosje met je ogen dicht te zitten, voordat je de woorden van het
visioen dat je gaat lezen, tot je laat doordringen. Even helemaal niets zien…

Open handen
Laat het stil zitten overgaan in lofprijzing. Zeg tegen God wie Hij voor je is.

Lezen
Sla je bijbel open en lees het gedeelte uit Jesaja 2:1-5

Vragen stellen
Een bijbelleessleutel helpt je om op een nieuwe manier naar een bijbeltekst te kijken,
vandaag bijbelleessleutel ‘Door de ogen van een ander’
Kies een van je vrienden/vriendinnen of klasgenoten uit en stel je eens voor dat je samen
met hem of haar naast de profeet Jesaja staat en ziet gebeuren wat de profeet hier
beschrijft.
•
•
•

Wat zou jouw vriend/vriendin het meest opvallen, denk je, en waar zou hij of zij een
vraag over hebben?
Welke concrete vraag zou hij of zij aan jou kunnen stellen?
Welk antwoord zou jij dan geven?

Antwoorden
Bid voor je vriend of vriendin (in het bijzonder met het oog op de toekomst).

Toepassen
Maak aan de hand van dit bijbelgedeelte een lijstje waarbij je de gebeurtenissen die Jesaja
ziet op een rij zet en daarachter waar jij dat nu al wel of juist niet ziet gebeuren.
(Of te wel: is er al wat te zien in de werkelijkheid van vandaag van het visioen dat Jesaja
bijna 2800 jaar geleden zag?)

5. Toekomstvoorspelling

1 Samuel 28:3-24

Een man is compleet in verwarring. Hij ziet geen toekomst meer en besluit een waarzegster
te bezoeken en te vragen naar zijn toekomst.

Stil worden
Zet een lied op of zing een lieddat iets van de nabijheid van God verwoordt.

Open handen
Spreek uit dat God de Vader in Jezus Christus de Aanwezige is. Een soort geloofsbelijdenis,
hoewel je echt niet altijd voelt dat God er is…

Lezen
Sla je bijbel open en lees het gedeelte uit 1 Samuel 28:3-24

Vragen stellen
Een bijbelleessleutel helpt je om op een nieuwe manier naar een bijbeltekst te kijken,
vandaag bijbelleessleutel ‘Gevoelens benoemen’
•
•
•

Vraag jezelf af: welk gevoel roept dit bijbelgedeelte bij me op?
Boos, bang, blij, verdrietig, onzeker, hoopvol, rustig, verrast…. Etc.
Probeer onder woorden te brengen waarom dit gedeelte jou dat gevoel geeft. Hoe
zou dat komen? Doet het je denken aan andere gebeurtenissen in je leven?
Lees het gedeelte nog een keer. Klopt het dat dit gedeelte juist dit gevoel bij je
oproept. Wat zou je hierover tegen God willen zeggen?

Antwoorden
Vertel aan God wat het gedeelte bij je opriep, welke gevoelens en welke vragen of welke
woorden van geloof.

Toepassen
Neem de tijd om in de komende dag speciaal te bidden voor:
• Jongeren die volkomen de weg kwijt zijn. Die radeloos in het leven staan, misschien
wel zonder dat jij het weet.
• Jongeren die erg druk zijn met toekomstvoorspellingen, horoscopen, tarotkaarten en
andere dingen waar zij hun hoop op stellen.

6. Toekomstdroom

Genesis 28:10-22

Een man is op de vlucht voor wat hij zelf verkeerd gedaan heeft. Tijdens die vlucht, die reis
valt hij in slaap en ontdekt tot zijn verrassing dat God heel dichtbij komt.

Stil worden
Denk even terug aan een moment in je leven waarin je God heel dichtbij hebt ervaren.

Open handen
Vraag aan God of Hij dichterbij wil komen als je gaat lezen. Vraag of Hij door Zijn Geest jou
laat zien wat het bijbelgedeelte tegen jou zegt.

Lezen
Lees het gedeelte uit Genesis 28:10-22

Vragen stellen
Een bijbelleessleutel helpt je om op een nieuwe manier naar een bijbeltekst te kijken,
vandaag bijbelleessleutel ‘4XB’
Lees het gedeelte nog een keer door. En beantwoord dan de volgende vragen:
• Wat wil ik leren van dit gedeelte (Bedenken)?
• Waarvoor wil ik God Bedanken?
• Wat wil ik aan God Belijden?
• Waarvoor wil ik Bidden?

Antwoorden
Ga met God in gesprek over de vier B’s.

Toepassen
Jacob richt een teken op (zet een steen rechtop en giet er olie overheen) om daarmee aan te
geven hoe bijzonder deze plek, dit moment voor hem is.
Schrijf het moment (zie bij Stil worden) dat je een keer God heel dichtbij hebt ervaren
(datum, een symbool of tekeningetje) op een papiertje…
Neem dan een kleine steen (bijvoorbeeld een mooie kiezel) en leg die op je bureau op het
papiertje. Je kunt uiteraard ook een symbool op de steen zelf zetten.
Zeg dan tegen jezelf waarom je dat moment zo bijzonder vond.

7. Toekomstverwachting

Psalm 27

Een mens zingt zichzelf een lied van hoop en verwachting toe.

Stil worden
Zoek psalm 27 eerst op in een psalmenbundel. Zing of lees voor jezelf het eerste couplet en
sluit dan je ogen.

Open handen
Probeer enkele woorden uit het lied uit je hoofd te herhalen en zeg ze voor God.
Vraag of God je door dit lied van David wil bemoedigen.

Lezen
Lees Psalm 27 uit je bijbel

Vragen stellen
Een bijbelleessleutel helpt je om op een nieuwe manier naar een bijbeltekst te kijken,
vandaag bijbelleessleutel ‘Een vers kiezen’
•
•
•

Lees het bijbelgedeelte nog een keer helemaal door.
Kies dan een vers uit dat je persoonlijk aanspreekt (dat je bemoedigt, dat je opvalt,
dat je belangrijk vindt, etc.).
Denk over dat ene vers wat langer na: waarom spreekt het je (nu) aan? Wat laat God
je in dit vers zien of ontdekken.

Antwoorden
Vertel wat je hebt ontdekt aan God.

Toepassen
David schrijft nogal makkelijk liederen. Dat is zijn vorm van uiten van geloof. Uiteraard kan
niet iedereen zomaar een lied in elkaar zetten, maar ik daag je toch uit tot het maken van
een miniliedje:
Als je de bijbeltekst die je hebt uitgekozen zou moeten zeggen in je eigen woorden
(bijvoorbeeld een tweeregelig gedichtje) wat zou je dan opschrijven?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

8. Toekomstmuziek

1 Tessal. 4:13-18

De gemeente wordt opgeroepen om tegen elkaar troostvolle woorden te zeggen. Woorden
die iets vertellen van Jezus’ terugkomst.

Stil worden
Je kunt soms zo druk zijn met wat er in de komende tijd allemaal nog moet gebeuren of wat
je nog moet doen. Misschien heb jij voor de komende dag ook wel een volle agenda. Schrijf
op een blaadje die dingen waar je de komende dag mee bezig zal zijn of die je niet moet
vergeten: To do…
Leg daarna het blaadje voor je neer.

Open handen
Leg je handen met je palmen naar beneden naast het blaadje en vertel aan God wat je
allemaal nog moet doen en waar je mogelijk tegen op ziet (Je legt jouw leven in de handen
van God).
Draai dan het blaadje om en leg je handen met de handpalmen open naar boven erop.
Je wilt in dit moment van stille tijd, jouw moment met God en de Bijbel graag een woord van
troost ontvangen van God zelf. Vraag God daarom.

Lezen
Lees 1 Tessalonicenzen 4:13-18

Vragen stellen
Een bijbelleessleutel helpt je om op een nieuwe manier naar een bijbeltekst te kijken,
vandaag bijbelleessleutel ‘De kern zoeken’
•
•
•

Lees het gedeelte nog een keer.
Wat is volgens jou de kern of de belangrijkste zin van dit gedeelte? Je zou het ook zo
kunnen zeggen: als de dominee zondag over dit gedeelte een preek zou moeten
houden, over welk vers moet die preek dan volgens jou gaan?
Denk er even over na wat de kern (die woorden) voor je zelf betekent.
Bijvoorbeeld: wat betekenen deze woorden voor mijn relatie met God? Geven deze
woorden mij hoop of juist niet? Wat wil ik hiervan onthouden? Enzovoorts…

Antwoorden
Leg aan God in je gebed voor wat je van dit gedeelte leert.

Toepassen
De briefschrijver roept op om in de gemeente elkaar woorden van troost door te geven.
Bedenk naar aanleiding van dit bijbelgedeelte een troostvol zinnetje waarmee je iemand
anders zou kunnen troosten.
Mogelijk kun je dat woord ook nog letterlijk aan iemand doorgeven.

9. Toekomstplannen

Prediker 7:8-14

De schrijver van dit wijsheidsboekje zet allerlei wijze tips achter elkaar. Stuk voor stuk
nadenkertjes.

Stil worden
Kun je verwoorden wat jouw grootste verlangen is voor de toekomst? Schrijf iets op of zeg
dat hardop tegen je zelf…
Word daarna een moment helemaal stil.

Open handen
Vertel aan God je verlangen voor de toekomst. Of misschien juist dat je helemaal geen
verlangens (meer) hebt.
Vraag God of Hij een woord van wijsheid aan je wil geven vanuit dit bijbelgedeelte.

Lezen
Lees Prediker 7:8-14

Vragen stellen
Een bijbelleessleutel helpt je om op een nieuwe manier naar een bijbeltekst te kijken,
vandaag bijbelleessleutel ‘Een vers kiezen’
Het boek Prediker is niet het meest makkelijke boek om te lezen. Daarom is het handig om
te kijken naar wat je wel begrijpt. Door een vers te kiezen kun je de rest ook wat laten liggen.
• Lees het bijbelgedeelte nog een keer helemaal door.
• Kies dan een vers uit dat je persoonlijk aanspreekt (dat je bemoedigt, dat je opvalt,
dat je belangrijk vindt, etc.).
• Denk over dat ene vers wat langer na: waarom spreekt het je (nu) aan? Wat laat God
je in dit vers zien of ontdekken als het gaat om jouw toekomstplannen en verlangen.

Antwoorden
Praat over het vers met God.

Toepassen
Hieronder staan enkele regels uit een lied van verlangen. Zing of lees dit lied en laat het
meegaan als een wijs die de komende uren in je hoofd blijft rondzingen.
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij, Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt.
Optoonhoogte 209

10.

Toekomstprofetie

Openbaring 21:1-4

Johannes ziet op het eiland Patmos een prachtig visioen: een stad komt uit de hemel
omlaag…

Stil worden
Kies een plek waar je een stuk van de lucht kunt zien zonder dat je wordt afgeleid door wat
buiten gebeurt. Ga gerust onder het raam zitten en kijk naar boven.

Open handen
Vertel aan God waar je zorgen om hebt als je denkt aan de toekomst of waar je blij van
wordt.
Vraag of de Heilige Geest je helpt bij het begrijpen van de Bijbel.

Lezen
Lees Openbaring 21:1-4

Vragen stellen
Een bijbelleessleutel helpt je om op een nieuwe manier naar een bijbeltekst te kijken,
vandaag bijbelleessleutel ‘Gevoelens benoemen’
• Vraag jezelf af: welk gevoel roept dit bijbelgedeelte bij me op?
Boos, bang, blij, verdrietig, onzeker, hoopvol, rustig, verrast…. Etc.
• Probeer onder woorden te brengen waarom dit gedeelte jou dat gevoel geeft. Hoe
zou dat kunnen komen?
• Lees het gedeelte nog een keer. Klopt het dat dit gedeelte juist dit gevoel bij je
oproept. Wat zou je hierover tegen God willen zeggen?

Antwoorden
Vertel aan God wat het gedeelte bij je opriep, welke gevoelens en welke vragen of welke
woorden van geloof.

Toepassen
Schrijf de woorden ‘God zal bij hen wonen’ op een stuk papier en versier deze tekst als een
bruid die vol verlangen uitziet naar de komst van haar bruidegom.
Misschien dat je jezelf niet zo creatief vindt of het knutselen al jaren niet meer hebt gedaan,
schrijf dan de tekst ergens verderop (datum die nog moet komen) in je agenda. Je komt hem
dan al of niet versierd vanzelf weer tegen – als de Heere tenminste nog niet is terug
gekomen!

Heel veel zegen gewenst bij je dagelijkse bijbellezen!
Kees Zeelenberg

