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God heeft de bijbel aan ons gegeven, niet alleen om onze 
kennis van de waarheid te vermeerderen, maar ook om 
onze levens te transformeren. Het doel van het maken van 
praktische toepassingen is om meer en meer op Jezus 
Christus te gaan lijken!  
 
A. WAT IS EEN TOEPASSING? 
 
Een ‘toepassing’ is een respons dat God van jou verlangt op zijn 
Woord. Het is gehoorzaamheid aan Gods Woord.  
Het is Gods Woord gebruiken om te veranderen en om anderen te 
helpen veranderen.  
 
Het lezen en bestuderen van de bijbel kan een 
levensveranderende ervaring worden wanneer je de waarheden 
ook gaat geloven en toepassen in je leven. Het is noodzakelijk dat 
je de waarheid in de bijbel gelooft en gelooft dat deze waarheid je 
leven kan en zal veranderen. En je moet jezelf toewijden om te 
doen wat God in de bijbel zegt. Zonder geloof kan je God niet 
behagen (Hebreeën 11:6). Zonder geloof heeft het lezen en 
bestuderen van de bijbel weinig zin. Zonder toepassing van Gods 
Woord in de bijbel is je studie van de bijbel nooit compleet! Nadat 
je de bijbel gelezen of bestudeerd hebt, moet je de volgende 
vraag beantwoorden: “Welk respons verlangt God?” “Wat wil God 
dat ik doe met wat ik gelezen heb?”  
  
B. WAAROM is HET MAKEN VAN TOEPASSINGEN 
BELANGRIJK? 
 
In de bijbel wordt ‘gehoorzaamheid’ in verband gebracht met een 
aantal van de meest belangrijke gebieden van het christen leven. 
Waarom is ‘gehoorzaamheid’ aan Gods Woord belangrijk? 
 
1. Gehoorzaamheid is belangrijk voor verlossing.  
 
Lees Matteüs 7:21. 
Aantekeningen. Ingaan in het koninkrijk van God betekent in de 
bijbel hetzelfde als wedergeboren worden (Johannes 3:3-8) of 
behouden worden (Marcus 10:24-27). Het betekent niet dat je 
wedergeboren wordt of behouden wordt door goede werken te 
doen (Efeziërs 2:8-10). Alleen het doen van de wil van God zal je 
behouden (Matteüs 7:21). En volgens Johannes 6:27-29 is het 
doen van de wil van God dat mensen geloven in Jezus Christus, 
die God de Vader gezonden heeft.  
 
2. Gehoorzaamheid is belangrijk om een wijze persoon te 
worden.  
 
Lees Matteüs 7:24-27 
Aantekeningen. Kennis zonder gehoorzaamheid is dwaasheid. 
Kennis, die in praktijk gebracht wordt is wijsheid.  
 
3. Gehoorzaamheid is belangrijk voor de heerschappij van 
Christus. 
 
Lees Lucas 6:46  
Aantekeningen. Gehoorzaamheid bewijst je trouw aan Jezus 
Christus. Het bewijst dat Jezus Christus werkelijk je Heer en 
Koning is!  
 
4. Gehoorzaamheid is belangrijk voor standvastigheid en 
kracht. 
 
Lees Lucas 6:47-49 
Aantekeningen. Gehoorzaamheid is belangrijk voor het bouwen 
van een stevig fundament voor je christen leven en bediening. 
Alleen wanneer je de woorden van Jezus Christus in praktijk 
brengt, kan je christen leven blijven groeien, kan je moeilijkheden 
verdragen en de zonde overwinnen.  
 

5. Gehoorzaamheid is belangrijk voor geloof. 
 
Lees Jakobus 2:17,22 
Aantekeningen. Gehoorzaamheid bewijst dat je geloof echt is. 
Gehoorzaamheid maakt je geloof levend en tot een effectieve 
invloed in je leven. Zonder gehoorzaamheid is je geloof alleen 
maar een verstandelijk geloof of een dood geloof.  
 
6. Gehoorzaamheid is belangrijk voor liefde. 
 
Lees Johannes 14:21,23 
Aantekeningen. Gehoorzaamheid aan de geboden van Jezus 
Christus bewijst dat je hem liefhebt. Gehoorzaamheid is de weg 
om vertrouwelijke omgang, liefde en de tegenwoordigheid van 
God echt te ervaren.  
  
7. Gehoorzaamheid is belangrijk voor het ontvangen van 
de beloften en beloningen van God. 
 
Lees Hebreeën 10:35-36 
Aantekeningen. Je ontvangt alleen wat God belooft wanneer je 
zijn wil gehoorzaamd.  
 
8. Gehoorzaamheid is belangrijk voor gebed. 
 
Lees 1 Johannes 3:22 
Aantekeningen. God zal je gebeden verhoren alleen wanneer je 
zijn geboden gehoorzaamt en doet wat hem behaagd.  
 
9. Gehoorzaamheid is belangrijk voor discipelschap. 
 
Lees Matteüs 28:18-20 
Aantekeningen. Wanneer je de geboden van Jezus Christus 
gehoorzaamt ben je waarlijk een discipel (volgeling-leerling) van 
Jezus Christus.  
 
Samenvatting. God heeft de bijbel aan ons gegeven, niet alleen 
om onze kennis van de waarheid te vermeerderen, maar ook om 
onze levens te transformeren. Het doel van het maken van 
praktische toepassingen is om meer en meer op Jezus Christus te 
gaan lijken!  
 
C. HOE OVERWEEG JE MOGELIJKE TOEPASSINGEN VAN 
BIJBELSE WAARHEDEN? 
 
1. Leg de bijbel correct uit. 
 
Voordat je toepassingen gaat maken van bijbelse waarheden, 
moet je eerst de bijbelse waarheden begrijpen zoals God dat 
bedoelt. Daarom moet je eerst de bijbelse waarheden goed 
uitleggen. De volgende 4 regels zijn belangrijk voor het maken van 
toepassingen.  
 
a. De bijbel is onfeilbaar.  
De openbaring van de bijbel is voor eeuwig (Matteüs 24:35). 
Hoewel de waarheden van de bijbel onfeilbaar zijn, is ons begrip 
van deze waarheden en onze toepassingen van deze waarheden 
niet altijd onfeilbaar en dus beperkt, omdat wij als zondaren niet 
volmaakt zijn!  
 
b. De bijbel heeft alleen één bedoelde betekenis.  
God is waarachtig. Hij liegt niet (Titus 1:2). Hij openbaart zijn wil 
en plan duidelijk aan ons. Ook de bijbel is de waarheid (Johannes 
17:17). Daarom heeft geen bijbelgedeelte twee betekenissen. De 
woorden hebben alleen de betekenis die God bedoelde dat zij 
hebben. Wanneer je de bijbel leest of bestudeert, is het 
noodzakelijk dat je niet maar enig iets in de woorden inleest, maar 
dat je Gods bedoeling begrijpt.  
 
c. De bijbel spreekt zichzelf niet tegen.  
De bijbel is een eenheid. Het is één openbaring. Het Oude 
Testament en het Nieuwe Testament complimenteren elkaar. Het 
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Oude Testament is een voorbereiding voor het Nieuwe Testament 
en het Nieuwe Testament vervult het Oude Testament. Er is 
vooruitgang in Gods openbaring. Daarom moet het Oude 
Testament altijd in het licht van het Nieuwe Testament uitgelegd 
worden. En elk bijbelgedeelte moet steeds in de context van de 
hele bijbel uitgelegd worden.  
 
d. De bijbel is haar eigen uitlegger.  
Figuurlijke uitdrukkingen, gelijkenissen, poëzie en profetie moeten 
allemaal uitgelegd worden volgens de regels van deze stijlfiguren. 
Waarheden, die meerdere keren in de bijbel voorkomen, hebben 
prioriteit boven uitdrukkingen, die maar éénmaal in de bijbel 
voorkomen (cf. 1 Korintiërs 15:29). Duidelijk onderricht (Matteüs 
10:37) helpt onduidelijke onderricht (Lucas 14:26) uit te leggen. 
Onderricht in het Nieuwe Testament (Matteüs 1:22-23) legt 
profetieën in het Oude Testament (Jesaja 7:14-17) uit.  
 
2. Overweeg alle mogelijke toepassingen. 
 
Overweeg eerst alle mogelijke toepassingen vóór je een 
persoonlijke toepassing maakt. In een bijbelstudiekring zouden de 
deelnemers eerst met elkaar een lijst van mogelijke toepassingen 
van de waarheden in het bijbelgedeelte kunnen maken. 
 
a. Één waarheid in de bijbel heeft meerdere mogelijke 
toepassingen. 
Een toepassing is een respons die God op zijn Woord verlangt. 
Hoewel er in een bepaald bijbelgedeelte maar één 
ondubbelzinnige waarheid staat, zou deze waarheid verschillende 
mogelijke praktische toepassingen kunnen hebben voor 
verschillende mensen in verschillende omstandigheden. Niettemin 
mogen geen van deze mogelijke toepassingen de ondubbelzinnige 
waarheid in dat bijbelgedeelte tegenspreken.  
 
Lees Exodus 20:15 - “Gij zult niet stelen.”   
Aantekeningen. De volgende zijn allemaal mogelijke 
toepassingen van één en dezelfde waarheid in dit bijbelgedeelte.  
i) Je mag geen goederen uit een winkel stelen.  
ii) Op je werkplaats mag je geen geld of potloden van de zaak 
verduisteren. 
iii) Thuis mogen de kinderen geen koekjes uit de koektrommel 
stelen. 
iv) Op het gebied van de massa communicatie mag een christen 
geen muziek of geschreven zaken met auteursrecht stelen.  
Op dezelfde wijze behoor je een lijstje van mogelijke toepassingen 
te maken van elke waarheid die je bestudeert.  
 
b. Vragen die je helpen na te denken bij het maken van mogelijke 
toepassingen. 
i) “Wat wil God dat ik weet?” De mogelijke toepassing is op het 
gebied van kennis. 
Je zou de volgende vragen kunnen overwegen: “Is er een nieuw 
feit die ik moet weten?” “Is er een gevolg dat ik moet beseffen?” 
“Is er een leerstelling die ik moet begrijpen?” “Is er een nieuw 
inzicht dat ik moet verwerven?” “Is er een waarheid die ik moet 
onthouden? 
ii) “Wat wil God dat ik geloof?” De mogelijke toepassing is op het 
gebied van geloof. 
Je zou de volgende vragen kunnen overwegen: “Is er een 
waarheid die ik moet geloven?” “Is er een overtuiging die ik moet 
ontwikkelen?” “Is er een motivatie die ik moet hebben?” “Is er een 
belofte waarop ik aanspraak moet maken?” “Is er iets waarvoor ik 
God moet vertrouwen?”  
iii) “Wat wil God dat ik ben?” De mogelijke toepassing is op het 
gebied van karakter. 
Je zou de volgende vragen kunnen overwegen: “Is er een deugd 
die ik moet ontwikkelen?” Is er een houding die ik moet 
veranderen?” “Is er een emotie die ik moet uitdrukken of 
beheersen?” “Is er een bemoediging die ik moet aannemen?” Is er 
een advies dat ik moet accepteren?” “Is er een karakter 
eigenschap die ik moet oefenen?”  
iv) “Wat wil God dat ik doe?” De mogelijke toepassing is op het 
gebied van gedrag. 
Je zou de volgende vragen kunnen stellen: “Is er een bevel dat ik 
moet gehoorzamen?” Is er een stuk onderricht dat ik moet 
toepassen?” “Is er een waarschuwing waarop ik acht moet slaan?” 
Is er een keuze of beslissing die ik moet maken?” “Is er een 

slechte gewoonte die ik moet stoppen?” “Is er een goede 
gewoonte die ik moet aanleren?” “Is er een verbroken relatie die ik 
moet herstellen?” “Is er een zonde die ik moet vermijden?” “Is er 
een voorbeeld dat ik moet volgen?” “Is er goed nieuws dat ik moet 
delen met anderen?” “Is er een bemoediging die ik moet geven?” 
“Is er een reden om God te danken of te prijzen?”  
 
c. Verschillende soorten toepassingen. 
i) Sommige toepassingen stoppen een slechte gewoonte. 
Bijvoorbeeld. Je stopt met roken. 
ii) Sommige toepassingen beginnen een nieuwe gewoonte. 
Bijvoorbeeld. Je gaat elke dag stille tijd houden. 
iii) Sommige toepassingen vermeerderen of verminderen een 
bepaald gedrag. Bijvoorbeeld. Je gaat meer tijd geven om met je 
echtgenoot en kinderen door te brengen en minder geld uitgeven 
aan het aanschaffen van onnodige luxe artikelen.  
iv) Sommige toepassingen kan je meteen uitvoeren. Bijvoorbeeld. 
Je kunt meteen iemand bellen om een nodig gesprek met hem te 
voeren. Andere toepassingen maken een langer proces door. 
Bijvoorbeeld. Je wilt graag een bepaalde gewoonte breken of een 
bepaald karakter eigenschap aanleren. Dat kost een langere tijd. 
Misschien wel maanden of jaren. Belijd elke nederlaag en geloof 
dat elke overwinning je sterker maakt. Dit proces wordt 
beschreven in de volgende woorden: 
 

Zaai een gedachte en oogst een daad. 
Zaai een daad en oogst een gewoonte. 

Zaai een gewoonte en oogst een karakter. 
Zaai een karakter en oogst een bestemming. 

 
D. HOE MAAK JE PERSOONLIJKE TOEPASSINGEN VAN 
BIJBELSE WAARHEDEN?  
 
Kies één toepassing uit de lijst van mogelijke toepassingen. Deze 
toepassing wordt dan je persoonlijke toepassing. Oefen deze 
persoonlijke toepassing minstens gedurende de volgende week.  
 
1. Kies een persoonlijke toepassing.  
 
Je maakt een persoonlijke toepassing door de volgende vraag te 
stellen: 
“Welke toepassing wil God dat ik maak?” “Welke respons wil God 
dat ik geef op zijn Woord?”  
Kies in overleg met God één van de mogelijke toepassingen op je 
lijstje.  
 
2. Schrijf je persoonlijke toepassing op in 5 stappen. 
 
Stap 1. Tekst verwijzing. “Waar staat deze waarheid in de 
bijbel?” 
Schrijf de tekstverwijzing op. 
Stap 2. Bijbelse waarheid. “Wat bedoelt God in dit 
bijbelgedeelte te zeggen?”  
Leg dit bijbelgedeelte uit zoals God dat bedoelt. 
Stap 3. Mijn situatie. “Wat zegt God in dit bijbelgedeelte tegen 
mij in mijn situatie?” 
Hoe leef ik anders dan wat er in dit bijbelgedeelte staat? Hoe 
stimuleert dit bijbelgedeelte mij om te veranderen? Hoe spoort dit 
bijbelgedeelte mij aan om nog meer vooruitgang te maken op een 
bepaald terrein?  
Schrijf op wat God tegen jou zegt. 
Stap 4. Mijn toepassing. “Wat wil God dat ik specifiek weet, 
geloof, ben of doe?”  
Schrijf een plan van actie op. Houd je toepassing eenvoudig, 
d.w.z. begrijpbaar, realistisch en uitvoerbaar. Als je een toepassing 
maakt op het terrein van het ontwikkelen van een houding, 
gewoonte of karakter, stel dan een tijdslimiet hoe lang je bewust 
en doelgericht hieraan wilt werken.  
Stap 5. Mijn gebed. “Wat is mijn gebed als respons op Gods 
Woord?”  
Schrijf kort op wat je aan God gezegd hebt of van hem gevraagd 
hebt.  
 
3. Oefen je in je toepassing. 
 
Oefen jezelf voor ongeveer 8 weken in je praktische toepassing.  
Een gewoonte wordt pas gevormd na herhaaldelijke oefening.  
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4. Controleer je vorige toepassingen. 
 
Vind een manier om zeker te maken dat jij je toepassingen 
uitvoert. Bijvoorbeeld:  
a. Je kunt je toepassing met een vriend of mentor delen, die je 
geregeld vraagt hoe je vordert.  
b. Je kunt je toepassing op je gebedslijst schrijven en elke dag 
ervoor bidden. 
c. Je kunt je toepassing op je bureau of spiegel plakken om je 
eraan te herinneren.  
d. Maak af en toe een persoonlijke evaluatie. Vraag je dan ook af 
op welke wijze je persoonlijke toepassing je geholpen heeft.  
 
E. EEN OEFENING IN HET MAKEN VAN TOEPASSINGEN 
VAN BIJBELSE WAARHEDEN 
 
Maak de volgende oefening op je kring.  
 
1. Oefening om een korte lijst van mogelijke toepassingen 
op te stellen.  
 
Lees Spreuken 3:1-10 
Bespreek. Wat zijn mogelijke toepassingen in dit bijbelgedeelte? 
 
(De volgende zijn alleen voorbeelden van mogelijke toepassingen. 
Deze verzen kunnen nog andere toepassingen hebben.) 
 
a. Spreuken 3:1-2. 
Een mogelijke toepassing is om dit onderricht of bevel uit je hoofd 
te leren. 
Een ander mogelijke toepassing is om notities te maken wanneer 
iemand Gods Woord verkondigt of leert.  
 
b. Spreuken 3:3-4. 
Een mogelijke toepassing is om iemand liefde te bewijzen. 
Bijvoorbeeld. Liefde aan je kind te bewijzen door met hem naar 
het speelpark te gaan.  
Een ander mogelijke toepassing is om iemand trouw te bewijzen. 
Bijvoorbeeld. Trouw aan een vriend te bewijzen door geregeld 
voor hem te bidden. 
 
c. Spreuken 3:5-6. 
Een mogelijke toepassing is om op te houden eigenwijs en 
onafhankelijk te zijn en te luisteren naar wijze raad. 
Een ander mogelijke toepassing is om elke keer te bidden voordat 
je een besluit of keuze maakt.  
 
d. Spreuken 3:7-8. 
Een mogelijke toepassing is om de verkeerde plaatsen en 
verkeerde praktijken te vermijden. 
Een ander mogelijke toepassing is om een verkeerde vriendschap 
los te laten.  
Nog een mogelijke toepassing is om een schadelijke gewoonte op 
te geven. 
 
e. Spreuken 3:9-10. 
Een mogelijke toepassing is om een bepaald bedrag van je 
inkomen te geven aan God en de uitbreiding van zijn koninkrijk. 
Een ander mogelijke toepassing is om je woning beschikbaar te 
stellen voor christelijke bijeenkomsten. 
 
2. Oefening om een persoonlijke toepassing in 5 stappen 
te schrijven.  
 
Verdeel de kring in paren. Elk paar kiest één van bovengenoemde 
mogelijke toepassingen en schrijven een persoonlijke toepassing in 
bovengenoemde vijf stappen. Deel daarna het resultaat met 
elkaar.  
 
Stap 1. Tekst verwijzing. “Waar staat deze waarheid in de 
bijbel?” 
Spreuken 3:5-6. “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet.” Ken hem in al uw wegen, dan zal 
hij uw paden recht maken”.  
Stap 2. Bijbelse waarheid. “Wat bedoelt God in dit 
bijbelgedeelte te zeggen?” 

In plaats van alleen maar te plannen en dan te doen behoort een 
christen eerst te bidden en dan te plannen en ten slotte te doen.  
3. Stap 3. Mijn situatie. “Wat zegt God in dit bijbelgedeelte 
tegen mij in mijn situatie?” 
Ik ben impulsief. Dikwijls bid ik helemaal niet om wijsheid, kracht 
en liefde voordat ik handel. Ik behoor te leren afhankelijk van God 
te leven.  
4. Stap 4. Mijn toepassing. “Wat wil God dat ik specifiek weet, 
geloof, ben of doe?”  
Mijn actie plan is om gedurende de komende twee weken steeds 
eerst te bidden voordat ik een besluit neem en handel.  
5. Stap 5. Mijn gebed. “Wat is mijn gebed als antwoord op 
God?”  
“Hemelse Vader, help me om mijn onafhankelijkheid van u op te 
geven en eerst te bidden voordat ik een besluit maak en daarop 
handel. In Jezus’ naam. Amen.”  
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