1. Hoe kun je de Bijbel praktisch
gebruiken?

Stille tijd

Nieuwe Bijbelvertaling

Herziene Statenvertaling

Dag 1 Jozua 1:6-9.
Verdiep je dag en nacht in de Schrift
6 Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden
6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun
wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun
vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. 7 Alleen,
voorouders gezworen heb. 7 En houd je vóór alles vastberaden en
wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenstandvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen.
Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat
je in alles wat je doet zult slagen. 8 Leg dat wetboek geen moment
terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat
erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig
verlopen. 9 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je
door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de
HEER, je God, staat je bij.’

Dag 2 Psalm 119:9-16.
9 Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.
10 Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.
11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
12 Geprezen bent u, H E E R ,
onderwijs mij in uw wetten.
13 Mijn lippen hebben uitgesproken
wat uw mond ons voorschreef.
14 Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
15 Uw regels wil ik overdenken,
het oog op uw paden gericht.
16 Ik verheug mij in uw wetten,
uw woord zal ik niet vergeten.

komstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk
daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult
handelen overal waar u gaat. 8 Dit boek met deze wet mag niet wijken
uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u
nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven
staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u
verstandig handelen. 9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en
moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is
met u, overal waar u heen gaat.

Berg Gods Woord in je hart
9 Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver?
Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.
10 Ik zoek U met heel mijn hart,
laat mij van Uw geboden niet afdwalen.

11 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen,
opdat ik tegen U niet zondig.

12 Geloofd zij U, HEERE,
leer mij Uw verordeningen.

13 Ik heb met mijn lippen verteld
al de bepalingen van Uw mond.

14 In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer
dan in alle bezit.

15 Ik overdenk Uw bevelen
en heb oog voor Uw paden.

16 Ik verblijd mij in Uw verordeningen,
Uw woord vergeet ik niet.

Dag 3 Johannes 14:21 en 23.
Heb lief door je te houden aan Gods Woord
21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij 21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij
liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij
aan hem bekendmaken.’
23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich
houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader
en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
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liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal
hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij
Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij
zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
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Dag 4BS Lucas 8:4-15.
Wat is de houding van je hart?
4 Toen er vanuit de steden mensen naar hem toe gekomen waren en er 4 Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar
zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis:
Hem toe kwamen, zei Hij met een gelijkenis: 5 Een zaaier ging eropuit
om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de
5 ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee
bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de
weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. 6 En
een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde
vogels opgegeten. 6 Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar
toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. 7 Ander
het door gebrek aan vocht. 7 En een ander deel viel te midden van de
zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze
dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het. 8 En een
het. 8 Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht
ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht
honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er
met luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed
luisteren.’
9 Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. 10 Hij
antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God
kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat
ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. 11 Dit is de
betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het woord van God. 12 Het
zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt
de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat
ze worden gered door te geloven. 13 Het zaad op de rotsachtige
bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze
het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed
uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig.
14 Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd
hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven
worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. 15 Het
zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk
hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door
standvastigheid vrucht dragen.

het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij:
Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
9 En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis?
10 Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk
van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen,
opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij.
11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. 12 Zij bij wie
langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt
de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven
en zalig worden. 13 Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het
Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar
dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en
in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. 14 En bij wie het zaad in
de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt
worden en geen vrucht dragen. 15 En waar het zaad in de goede aarde
valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart
vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.

Dag 5 Lucas 6:46-49.
Doe wat Jezus leert in zijn Woord
46 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet 46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?
wat ik zeg? 47 Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me
47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik
komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: 48 hij lijkt op
zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk aan een man die
iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het
een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de
rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis
aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots
gefundeerd. 49 Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is
gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en
de val van dat huis was groot.

fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam,
beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het
degelijk gebouwd was. 49 Wie wel naar mijn woorden luistert maar
niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder
fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte
en er alleen een bouwval overbleef.’

Dag 6 Deuteronomium 6:4-9.
Spreek met elkaar over de Bijbel
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb
4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 5 Daarom
daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw
krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in
gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en
onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken
om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de
deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
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zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw
ziel en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied,
moeten in uw hart zijn. 7 U moet ze uw Kinderen inprenten en erover
spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en
als u opstaat. 8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze
moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 9 U moet ze op
de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.
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Dag 7 2 Petrus 1:19-21.
Hoe leg je de Bijbel goed uit?
19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen
19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet
maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop
gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Besef
daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige
uitleg toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit
menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe
altijd gedreven door de heilige Geest.

er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een
duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw
hart. 20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de
Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds
niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van
God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Dag 8 Handelingen 17:10-12.
Bouw je eigen bijbelse overtuigingen op
10 Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar
10 En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar
Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge.
11 De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want
ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie
en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad
waar was wat er werd gezegd. 12 Velen van hen aanvaardden dan ook
het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande
vrouwen.

Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van
de Joden. 11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in
Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid
en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo
waren. 12 Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse
vrouwen en mannen niet weinigen.

Dag 9 Ezra 7:9-10.
Onderzoek de Schrift, leef het na en onderricht anderen er in
9 Ezra was volgens plan uit Babylonië vertrokken op de eerste dag van
9 Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn
de eerste maand, en op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij in
Jeruzalem aan, want God bood hem onderweg bescherming. 10 Hij
was er namelijk met heel zijn hart op gericht de wet van de HEER te
onderzoeken, die na te leven, en de Israëlieten te leren wat hun wetten
en regels zijn.

Dag 10 Spreuken 1:24-33.
24 Maar toen ik je riep, wees je me af,

tocht uit Babel, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij in
Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was.
10 Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE
te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en
bepalingen te onderwijzen.

Wees niet halsstarrig en zelfgenoegzaam
24 Omdat Ik riep, maar u weigerde,

toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan.
25 Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen,
elke berisping heb je genegeerd.
26 Daarom lach ik om je ongeluk,
schater ik het uit om je ellende,
27 wanneer ellende op je afkomt als een storm,
ongeluk als een onweer over je losbarst,
leed en nood je treffen.
28 Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet,
je zult me zoeken, maar je vindt me niet.
29 Want je was afkerig van mijn kennis
en toonde geen ontzag voor de H E E R .
30 Je nam mijn raad niet aan en verachtte mijn berispingen.
31 Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen,
je daden liggen je zwaar op de maag.
32 Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder,
en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om.
33 Maar wie naar mij luistert, zal veilig zijn,
hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.’

©Stichting Deltacursus, 2005–2011

Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg,
25 omdat u al Mijn raad verwierp,
Mijn bestraffing niet hebt gewild,
26 daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang,
u bespotten wanneer uw angst komt,
27 wanneer uw angst komt als een verwoesting,
uw ondergang eraan komt als een wervelwind,
wanneer benauwdheid en nood over u komen.
28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden.
Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden,
29 omdat zij de kennis hebben gehaat
en de vreze des HEEREN niet hebben verkozen.
30 Zij hebben Mijn raad niet gewild,
al Mijn bestraffingen hebben zij verworpen.
31 Zij zullen van de vruchten van hun weg eten,
en verzadigd worden van hun eigen opvattingen,
32 want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden
en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen.
33 Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen,
hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.
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