DISCIPELSCHAP. SUPPLEMENT 4
[BIJBEL]
EEN METHODE VOOR BIJBEL STUDIE: DE VIJF STAPPEN METHODE
1. Methoden.

Let goed op het verschil tussen de vijf stappen van de Bijbelstudiemethode
en de vijf stappen van de stille tijd methode.
2. Doel.

Het doel van samen als kleine groep Bijbelstudie te doen is om samen te groeien in je relatie met Christus en met elkaar.
Het is om elkaar te helpen kennis en begrip van de Bijbel te verwerven en de waarheden van de Bijbel toe te passen.
Daarom is het belangrijk dat de groepsleden elkaar aansporen deel te nemen aan de Bijbelstudie en bespreking daarvan.
De bijdrage van elk groepslid is belangrijk. Niemand moet zich ongemakkelijk voelen als wat hij zegt niet helemaal
(theologisch) correct is. De groepsleider moedigt de groepsleden aan om samen de waarheden in de Bijbel te ontdekken
en te bespreken. Elk groepslid moet ervaren dat de anderen luisteren als hij aan het woord is, dat zij hem serieus nemen
en helemaal accepteren. De groepsleden wedijveren niet met elkaar wie de meeste Bijbelkennis heeft, maar hebben
elkaar lief door elkaar aan te sporen vrijmoedig deel te nemen en te groeien.
3. Groepsleider.

Behalve dat de groepsleider de besprekingen leidt, neemt hij ook gewoon deel aan de vijf stappen. Daardoor geeft hij
een voorbeeld hoe elk stap gezet wordt. Hij stimuleert elk groepslid deel te nemen aan elk van de vijf stappen.
4. Voordelen.

De vijf stappen methode voor Bijbelstudie heeft de volgende voordelen:
• De 5 stappen methode is overdraagbaar en eenvoudig aan anderen te leren.
• De 5 stappen methode is bruikbaar voor persoonlijke Bijbelstudie en voor Bijbelstudie in een groep.
• De 5 stappen methode betrekt iedereen in de groep deel te nemen aan elk stap.
• De 5 stappen methode ontdekt eerst wat men al begrijpt en belangrijk vindt vóór de vragen aan de orde komen.
• De 5 stappen methode stelt vragen die relevant zijn, omdat het vragen van de groepsleden zijn.
• De 5 stappen methode betrekt de groepsleden bij het bespreken van de antwoorden op de vragen.
• De 5 stappen methode relateert de waarheden in de Bijbelstudie aan het dagelijks leven door mogelijke toepassingen
te bedenken.
• De 5 stappen methode maakt het gemakkelijk een persoonlijke toepassing te maken.
• De 5 stappen methode geeft de groepsleden aan het einde gelegenheid met gebed te reageren op wat zij van God
geleerd hebben.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan
met elkaar bestuderen.
Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.
STAP 2. ONTDEK.

WAARNEMINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?
Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART?
Schrijf op. Ontdek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten
op in je Bijbelstudie notitieboek.
Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in
de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.
De volgende zijn voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen dan
deze.
STAP 3. VRAAG.

UITLEG

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?
Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in
te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog niet
begrijpen.
Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom?
hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.
Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te
schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.
Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.
Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.
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STAP 4. DOEN.

TOEPASSINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR
CHRISTENEN?
Deel en schrijf op. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Johannes
15:1-17.
Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING
MAAKT?
Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze
persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.
(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid
mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.)
STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
Johannes 15:1-17.
(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bv. door
maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)
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