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DISCIPELSCHAP. SUPPLEMENT 5 
 

[BIJBEL] 

EEN METHODE VOOR BIJBEL MEDITATIE EN MEMORISATIE 
 

A. MOTIVATIE OM BIJBELVERZEN UIT JE HOOFD LEREN 
 

1. Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je helpen de boze machten te   

    overwinnen. 
 

Lees Efeziërs 6:11,16; Matteüs 4:2-4. 
 

2. Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je helpen een oprecht, zuiver en  

    heilig leven te leiden in een corrupte en perverse wereld. 
 

Lees Psalm 119:9,11. 
 

3. Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je in staat stellen de antwoorden  

    van God te geven op de vragen van mensen. 
 

Lees Matteüs 19:3-6; Lukas 10:25-26. 
 

4. Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je in staat stellen valse  

    leerstellingen te ontmaskeren en te weerleggen. 
 

Lees Matteüs 22:23-33,41-46. 
 

5. Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je in staat stellen bijbelse  

    overtuigingen en gewoonten te bouwen in je gezin.  

 

Lees Deuteronomium 6:4-9. 
 

6. Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je onderricht gezaghebbend en  

    wijs maken. 
 

Lees Matteüs 5:27-28; 7:28-29; Kolossenzen 3:16. 
 

7. Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je schrijven en verkondiging van  

    het evangelie krachtig maken. 
 

Lees Jeremia 23:29; Hebreeën 4:12; 2 Korintiërs 10:3-5. 
 

8. Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je helpen met vrijmoedigheid te  

    bidden volgens Gods wil zoals die in de Bijbel geopenbaard is. 
 

Lees Genesis 32:9-12; Exodus 32:9-14. 
 

B. EEN METHODE VOOR HET OVERDENKEN VAN BIJBELVERZEN 
 

Christelijke meditatie heeft de volgende vier onderdelen:  
 

1. Denk na. 

Denk na over de betekenis van de woorden in de Bijbel.  

Stel jezelf de volgende vragen: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe? 
 

2. Bid. 

Bid tot God terwijl je nadenkt over de waarheid. Vraag God om tot je denken en hart te spreken en zijn bedoeling in dit 

Bijbelvers aan jou uit te leggen. Wat wil God dat jij weet, gelooft, bent of doet? Reageer op wat God tegen je zegt.  
 

3. Vergelijk. 

Vergelijk Gods waarheid met je eigen leven of met de wereld waarin je leeft. Stel jezelf de volgende vragen: “Wat is 

mijn behoefte in het licht van deze waarheid?” “Hoe vernieuwt of versterkt deze waarheid mijn leven?” “Wat wil God 

dat ik weet, geloof, ben of doe?”  
 

4. Noteer. 

Schrijf in je eigen woorden de belangrijkste gedachten over je meditatie op. 
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C. EEN METHODE VOOR HET UIT JE HOOFD LEREN VAN BIJBELVERZEN 
 

Het uit je hoofd leren van Bijbelverzen (en zelfs grotere delen van de Bijbel) heeft de volgende onderdelen: 
 

1. Kies.  

Kies een systeem: (1) kaartjes, mapje en een doos of (2) notitieboekje.  
 

2. Overdenk. 

Overdenk en begrijp het Bijbelvers voor je het uit je hoofd leert.  
 

3. Schrijf.  

Schrijf het Bijbelvers als volgt op een kaartje of in een notitieboekje. Noteer eerst het opschrift (titel) op de eerste regel 

en de tekstverwijzing op de tweede regel. Schrijf vervolgens de tekst regel voor regel daaronder. Noteer ten slotte de 

tekstverwijzing een tweede maal onderaan en op de achterkant. 
 

(1) Zekerheid van verlossing 

Johannes 10:28 

  

Voorbeeld 
 

Ik geef ze eeuwig leven: 

ze zullen nooit verloren gaan 

en niemand zal ze uit mijn hand roven. 
 

Johannes 10:28 

  

Johannes 10:28 

 

2. Leer uit je hoofd. 

Leer het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd.  

• BEGIN altijd met het onderwerp (opschrift of titel), de tekstverwijzing en de eerste regel.  

• Als je het foutloos kunt opzeggen voeg dan de tweede regel van het Bijbelvers daaraan toe en REPETEER VANAF 

HET BEGIN (onderwerp, tekstverwijzing, eerste regel, tweede regel) totdat je het moeiteloos kunt opzeggen.  

• Voeg daarna pas de derde regel daaraan toe en repeteer vanaf het begin (onderwerp, tekstverwijzing, eerste regel, 

tweede regel, derde regel) totdat je het moeiteloos kunt opzeggen.  

• Ga zo door totdat je het onderwerp, de tekstverwijzing aan het begin, het hele Bijbelvers en de tekstverwijzing aan 

het einde van de Bijbel vers moeiteloos kunt repeteren.  

• Leer het Bijbelvers niet in kleine stukjes uit je hoofd, want je zult de verbinding tussen de stukjes niet kunnen 

onthouden. Begin iedere keer weer bij het begin (het onderwerp, de tekstverwijzing en de eerste regel).  

• EINDIG altijd door de tekstverwijzing aan het einde nog een keer te noemen, omdat de tekstverwijzing het 

moeilijkste deel is om te onthouden.  
 

Dus, de juiste volgorde voor Bijbel memorisatie is:  

• het onderwerp 

• de tekstverwijzing 

• het Bijbelvers  

• en de tekstverwijzing  
 

D. EEN METHODE VOOR HET REPETEREN VAN GEMEMORISEERDE BIJBELVERZEN 
 

Het repeteren van vroeger geleerde Bijbelverzen gaat als volgt:  
 

1. Repetitie van de nieuwe Bijbelverzen.  
 

“Repeteren van de nieuwe Bijbelverzen” betekent dat je de laatste 5 Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt 

minstens éénmaal per dag herhaalt. Het repeteren van nieuw geleerde Bijbelverzen is de beste methode om ze te 

onthouden en nauwkeurig aan te halen. Repeteer daarom de laatste 5 memorisatieverzen uit je memorisatiemapje 

minstens éénmaal per dag gedurende 5 weken. Dus, repeteer je elk nieuw geleerd Bijbelvers 35 maal voordat je dit 

Bijbelvers van je memorisatie mapje naar je memorisatie doos verplaatst.  
 

2. Repetitie van de oude Bijbelverzen. 
 

“Repeteren van de oude Bijbelverzen” betekent dat je al je oude Bijbelverzen in je memorisatie doos minstens om de 3 

weken repeteert. Het repeteren van vroeger geleerde Bijbelverzen is de beste methode om ze niet te vergeten en steeds 

nauwkeurig aan te halen. Repeteer daarom 5 uit elke 100 oude memorisatieverzen uit je memorisatie doos minstens 

éénmaal per dag. Dus, repeteer je al je voorheen geleerde Bijbelverzen één keer elke drie weken.  
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3. Houd een memorisatiemapje bij de hand. 
 

Plaats elke dag je laatste 5 nieuw geleerde Bijbelverzen en 5 uit elke 100 vroeger geleerde Bijbelverzen in je 

memorisatiemapje en houd die de hele dag bij de hand. Gebruik momenten dat je moet wachten of reizen om ze te 

repeteren, erover na te denken en erover te bidden.  
 

4. Controleer accuraatheid.  
 

Controleer geregeld om vast te stellen of je de geleerde Bijbelverzen wel goed geleerd hebt en nog nauwkeurig kunt 

herhalen. Controleer elkaars 5 laatst geleerde Bijbelverzen twee aan twee gedurende elk bijeenkomst van de groep. 

Controleer of de ander het onderwerp, de tekstverwijzing, het Bijbelvers en de tekstverwijzing nog zonder een fout kan 

herhalen. Geef als wenk “het onderwerp”, of “de tekstverwijzing” of “de eerste regel van het Bijbelvers”.  
 

E. EEN LIJST VAN BIJBELVERZEN OM UIT JE HOOFD TE LEREN  

 

(A) Christelijke zekerheden 

(1) Zekerheid van verlossing. Johannes 10:28 

(2) Zekerheid van gebedsverhoring. Johannes 16:24 

(3) Zekerheid van overwinning. 1 Korintiërs 10:13 

(4) Zekerheid van vergeving. 1 Johannes 1:9 

(5) Zekerheid van Gods leiding. Spreuken 3:5-6 

(B) Nieuw leven in Christus 

(1) Christus. 2 Korintiërs 5:17 

(2) Woord. Matteüs 4:4 

(3) Gebed. Johannes 15:7 

(4) Gemeenschap. 1 Johannes 1:7 

(5) Getuigen. Matteüs 10:32 

(C) Het evangelie 

(1) De aard van de zonde. Romeinen 3:23 

(2) De straf voor de zonde. Prediker 12:14 

(3) De verzoening van zonde. Romeinen 5:8 

(4) Verlossing is een gave. Efeziërs 2:8-9 

(5) Verlossing door geloof. Johannes 1:12  

(D) Discipelschap 

(1) Heerschappij. Romeinen 12:1-2 

(2) Zelfverloochening. Lukas 9:23 

(3) Dienen. Markus 10:45 

(4) Geven. 2 Korintiërs 9:6-7 

(5) Discipelen maken. Matteüs 28:18-20 

(E) Christelijk karakter 

(1) Christusgelijkvormigheid. 2 Korintiërs 3:18 

(2) Reinheid. 1 Petrus 2:11 

(3) Liefde. Markus 12:30-31 

(4) Geloof. Romeinen 4:20-21 

(5) Nederigheid. Filippenzen 2:3-4  

(F) Voorbereiding huwelijk 

(1) Beiden christen. 2 Korintiërs 6:14 

(2) Hetzelfde doel. Amos 3:3 

(3) Zelfbeheersing. 1 Tessalonicenzen 4:3-5 

(4) Juiste tijd. Prediker 8:5b-6a 

(5) Juiste prioriteit. Matteüs 6:33 

(G) Christelijk huwelijk 

(1) Loslaten en hechten. Genesis 2:24 

(2) Liefhebben en leiden. Efeziërs 5:23,25 

(3) Liefhebben en onderwerpen. Titus 2:4-5 

(4) Conflicten oplossen. Matteüs 5:23-24 

(5) Trouw blijven. Spreuken 3:3-4 

(H) Christelijk opvoeding 

(1) Liefhebben en sparen. 2 Korintiërs 12:14b-15a 

(2) Ontwikkel alle terreinen. Spreuken 22:6 

(3) Leer Gods Woord. Deuteronomium 6:6-7 

(4) Opvoeden in Christus. Efeziërs 6:4 

(5) Liefhebben door tucht. Spreuken 13:24  

(I) Koninkrijk van God 

(1) Het Koninkrijk binnengaan. Johannes 3:3,5 

(2) Verwelkom kinderen in Koninkrijk. Lukas 18:16-17 

(3) Verkondig evangelie van Koninkrijk. Matteüs 24:14 

(4) Niet omkijken bij dienen in Koninkrijk. Lukas 9:62 

(5) De triomf van het Koninkrijk. Daniël 2:44 

(J) Christelijk Gemeente 

(1) Aard van Gemeente. 1 Petrus 2:5 

(2) Activiteiten van Gemeente. Handelingen 2:42 

(3) Bedieningen van Gemeente. Efeziërs 4:12-13 

(4) Taken van leiders in Gemeente. Hand. 20:28 

(5) Eer in Gemeente. Efeziërs 3:20-21 

(K) Gods majesteit 

(1) God is onvergelijkbaar. Jesaja 40:25-26 

(2) God is majestueus. 1 Kronieken 29:11 

(3) God is soeverein. Efeziërs 1:11-12 

(4) God is alwetend. Hebreeën 4:13 

(5) God is almachtig. Jeremia 32:17  

(L) Gods bronnen 

(1) Gods aanwezigheid. Hebreeën 13:5-6 

(2) Gods Woord: Psalm 119:105 

(3) Gods kracht. Jesaja 41:10 

(4) Gods wijsheid. Jakobus 1:5 

(5) Gods genezing. 2 Kronieken 7:14 

 


