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Psalm 119:53 

 

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 

Mijn pad ten licht, om ‘t donker op te klaren. 

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 

Bevestigen, in al mijn levensjaren, 

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 

Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
 

 



Openbaring 21: 1-8 
  

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en 

de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende 

van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. 

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel 

Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en 

God Zelf zal bij hen en hun God zijn.  

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, 

noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn 

weggegaan. 

5 En Die op den troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide 

tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 

6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin 

en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens 

voor niet. 



7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een 

zoon zijn. 

8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en 

hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun 

deel in den poel die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 



Onderzoekt de Schriften! 

 

D.J. Kraa 
Inleiding 

 



1. Auteur van de Bijbel 

2. Relevantie van de Bijbel 

3. Gebruiksadviezen bij de Bijbel 



 

 

“God is eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, 
onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen 

wijs, rechtvaardig, goed en een zeer 
overvloedige Fontein van alle goed” 

        



 

 Verschillende schrijvers en toch één geheel 

 Profetieën komen uit 

 Radicale verandering van miljoenen 
mensenlevens 

 Meest gelezen en vertreden boek 

 Archeologische vondsten bevestigen de 
waarheid van de Bijbel 

 Gods Geest overtuigt je in je hart van de 
waarheid van Gods Woord 

 



 Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig 
tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, 
tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 
(2 Tim. 3 : 16).   

 

 Onderzoekt de Schriften, want gij meent in 
dezelve het eeuwige leven te hebben, en die 
zijn het, die van Mij getuigen. (Joh. 5 : 39). 



 
 David als voorbeeld  (Ps. 119 : 9 – 16) 

 
  
9. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat  houd        

naar Uw woord.  
10. Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. 
11. Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen 

zou. 
12. HEERE! Gij zijt gezegend; leer mij Uw inzettingen. 
13. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten Uws monds. 
14. Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom. 
15. Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten. 
16. Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet   

vergeten. 
 

 



 

 Lees de Bijbel op een vaste tijd. 
 

 Lees de Bijbel in een bepaalde volgorde. 
 

 Lees de Bijbel samen en persoonlijk. 
  

 Lees de Bijbel biddend 
 

 Lees de Bijbel actief 



 Citaat van John 
Charles Ryle, 1816 – 
1900, predikant in de 
Anglicaanse Kerk. 

 



 

Psalm 43:3 

 
Zend, HEER’, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder;  

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid 

Waar mij Uw gunst verbeidt. 
 


