Systeem voor bijbelmarkering
Ontwikkel een eigen systeem van het markeren van bijbelgedeelten terwijl je de Bijbel leest. Het dwingt je om
geconcentreerd Gods woorden te overdenken wanneer je leest. Je vindt bijbelgedeelten makkelijker terug. Het helpt bij het
bestuderen van een bepaald onderwerp in een bijbelboek of in de hele Bijbel. Ga als volgt te werk:
1. Geef een titel aan elk hoofdstuk in de Bijbel. Bijvoorbeeld de titel van de Psalm 1 is ‘de twee manieren’.
2. Omcirkel de belangrijkste verzen. Bijvoorbeeld Psalm 1, vers 3
3. Onderstreep belangrijke woorden of zinnen. Bijvoorbeeld in vers 2: "zich verdiept in zijn wet, dag en nacht".
4. Gebruik symbolen in de kantlijn om belangrijke onderwerpen aan te geven. Bv. naast vers 3 het symbool
“Op tijd draagt hij vrucht”.
Symbolen die je bij de onderwerpen kunt gebruiken:
GOD
Eigenschappen, karakter en daden van God de Vader

CHRISTELIJKE BEDIENING
Evangelisatie en getuigenis

Eigenschappen, karakter en daden van Jezus Christus
Eigenschappen, karakter en daden van de Heilige Geest

Stichten, discipelen maken
Toerusting en training

WERK VAN CHRISTUS

Leiderschap, leiders, profeten, apostelen, oudsten, enz.

Schepping en natuur

Pastorale zorg

Eerste komst van Jezus Christus

Discipline

Dood van Christus

Planning, organisatie, (leiden), reflectie, evaluatie

Opstanding en Hemelvaart

Lofprijzen, zingen, muziek maken

Terugkomst van Christus

Genezing

HET EVANGELIE

Sociale rechtvaardigheid, eerlijkheid

Zonde en de gevolgen

Geestelijke strijd, geestelijke wapenrusting

Oordeel, nu en later

CHRISTELIJKE WIJSHEDEN (goed en slecht)

Bekering, berouw, bekering en wedergeboorte

Hart, houding

Geloof, vertrouwen
Redding, vergeving, rechtvaardiging
Verbond

Geest, gedachten, geweten
Tong, spreken, woorden
Handen, acties

CHRISTELIJK LEVEN
Relatie en vriendschap met God / Christus

Ogen, zien, observeren
Oren, gehoor, luisteren

Bijbel, Gods Woord, inspiratie, onfeilbaarheid
Gebed, aanbidding

VIJANDEN
Satan (duivel), demonen (boze geesten), bezetenheid

Relaties, gemeenschap met christenen
Vruchtdragen, invloed uitoefenen

Afgod, afgoderij
Spiritisme, hekserij, occultisme, waarzeggerij

Gehoorzaamheid, als Christen leven
Groei, volwassenheid

Wereldse, zondige en perverse wereld
Valse profeten en valse leraren

Heiliging, christelijke eigenschappen en karakter
Dienen
Liefde

OUDE TESTAMENT
Openbaring

Hoop
Lijden, vervolging, beproeving

Israël
Volken

Huwelijk en relatie jongen-meisje
Vrouwen in de Bijbel

Wet (morele, ceremoniële, civiele) en Gods eis
Tempel

Relatie tussen ouders en kinderen

Offers

Werk, beroep, bedrijvigheid

INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL

Geld, geven

Culturele aspecten, duiding

Doop

Beeldspraak

Kerk, gemeente, samenkomst, huiskring

Profetieën, vervulde profetieën

Koninkrijk van God

Beloften

Dood en opstanding, ziel en lichaam / geest
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