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De Bijbel toepassen  
Een discipelschapstraining om 

christenen toe te rusten voor het 

werk in zijn dienst, tot opbouw 

van het Lichaam van Christus 

(Efeziërs 4:11-16) 
47 

 

STILLE TIJD 

Thema: De Bijbel toepassen, d.w.z. Gods Woord 
gehoorzamen 

Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een 

ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en 

overdenken van zijn Woord. 

Bid, praat met Jezus en maak een paar korte 

aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten. 

Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi 

of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt. 

 

Dag 1 Jakobus 1:19-25. 

Alleen horen is niet genoeg, je moet wat je 

gehoord hebt ook doen. 

Dag 2 Jakobus 2:14-26. 

Geloof zonder toepassen van Gods Woord is 

dood. 

Dag 3 Marcus 3:31-35. 

Toepassen van Gods Woord toont dat je familie 

van Jezus bent. 

Dag 4 Matteüs 7:18-24. 

Handelen naar Gods Woord is noodzakelijk om 

Gods Koninkrijk in te gaan. 

Dag 5BS Lucas 6:46-49. 

Handelen naar Gods Woord legt het beste 

fundament voor je leven. 

Dag 6 Filippenzen 4:8-9. 

Je zult Gods vrede ervaren wanneer je Gods 

Woord doet. 

Dag 7 Hebreeën 6:11-12 en 10:35-36.  

Je zult ontvangen wat beloofd is wanneer je Gods 

Woord gehoorzaamt. 

Dag 8 Jakobus 3:13-18. 

Je daden en je onberispelijk leven tonen je 

wijsheid. 

Dag 9 Jakobus 4:13-17. 

Je daden in afhankelijkheid van God tonen je 

nederigheid. 

Dag 10 1 Samuël 15:16-23. 

God vraagt totale gehoorzaamheid van ons. 

Denk na over Kolossenzen 4:12.  

Strijd voor anderen in gebed. Bid dat zij zullen 

vasthouden aan alles wat God wil. 

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit 

naar wat God doet (Psalm 5:4). 

 

 

STUDIE 

Thema: Bijbelse toepassingen maken 

Lees studie 47 goed door voor de volgende bijeenkomst. 

Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je 

kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de 

antwoorden. 

 

BIJBELSTUDIE 

Thema: Wie mijn woorden doet, legt een goed 
fundament 

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende 

bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer 

te lezen.  

Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie. 

Het bijbelgedeelte is: Lucas 6:39-49. 

 

MEMORISATIE 

Motivatie.  

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). 

Jij ook? 

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit 

de vertaling die jouw voorkeur heeft. 

 

TOEPASSINGEN 

Johannes 14:23 

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. 

 

Johannes 14:23 (NBV) 
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47. Bijbelse toepassingen 
maken  

God heeft de Bijbel niet alleen aan ons gegeven om 
onze kennis van de waarheid te vergroten, maar ook 
om onze levens met die waarheid te veranderen. Het 
lezen en bestuderen van de Bijbel kan een levensveran-
derende ervaring worden wanneer je de waarheden óók 
gaat geloven èn toepassen in je leven. In deze studie 
gaan we kijken hoe je de waarheden in de Bijbel 
praktisch kunt gaan toepassen in je leven. 

A. De Bijbel toepassen is: gehoorzaam zijn aan 
Gods Woord! 

1. Waarom is gehoorzaamheid aan Gods Woord 
belangrijk? 

De Bijbel laat zien dat ‘gehoorzaamheid’ samenhangt met 

een aantal van de meest belangrijke gebieden van je 

christelijke leven. Gehoorzaamheid aan Gods Woord is 

namelijk heel belangrijk voor: 

Je verlossing. Lees Matteüs 7:21. Binnengaan in het 

Koninkrijk van God betekent hetzelfde als wedergeboren 

worden (Johannes 3:3-8) of behouden worden (Marcus 

10:24-27). Het betekent niet dat je wedergeboren wordt 

door het doen van goede werken (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: geloven in Jezus 

Christus en zijn verlossingswerk. God de Vader heeft Hem 

gezonden. 

Het worden van een wijs persoon. Lees Matteüs 7:24-27. 

Kennis zonder gehoorzaamheid is dwaasheid. Kennis die 

in praktijk gebracht wordt is wijsheid. 

De heerschappij van Christus in je leven. Lees Lucas 6:46. 

Gehoorzaamheid bewijst dat je trouw bent aan Jezus 

Christus. Het bewijst dat Jezus Christus werkelijk je Heer 

en Koning is!  

Het ontwikkelen van standvastigheid en kracht. Lees Lucas 

6:47-49. Gehoorzaamheid is belangrijk voor het bouwen 

van een stevig fundament voor je christelijke leven en je 

bediening. Alleen als je de woorden van Jezus Christus in 

praktijk brengt, kun je geestelijk blijven groeien, kun je 

moeilijkheden aan en zonde overwinnen. 

Een echt geloof. Lees Jakobus 2:17,22. Gehoorzaamheid 

bewijst dat je geloof echt is. Gehoorzaamheid maakt je 

geloof levend en zorgt ervoor dat het echt invloed heeft in 

je leven. Zonder gehoorzaamheid is je geloof enkel een 

verstandelijk geloof of een dood geloof. 

De ervaring van Gods liefde. Lees Johannes 14:21,23. 

Gehoorzaamheid aan de geboden van Jezus Christus 

bewijst dat je Hem liefhebt. Gehoorzaamheid is ook nodig 

om de vertrouwelijke omgang, liefde en de aanwezigheid 

van God echt te ervaren. 

Het ontvangen van de beloften en beloningen van God. Lees 

Hebreeën 10:35-36. Je ontvangt alleen wat God belooft 

wanneer je zijn wil gehoorzaamt. 

Gebedsverhoring. Lees 1 Johannes 3:22. God zal je gebeden 

alleen verhoren wanneer je zijn geboden gehoorzaamt en 

doet wat Hem behaagt. 

Discipelschap. Lees Matteüs 28:18-20. Wanneer je de 

geboden van Jezus Christus gehoorzaamt, ben je echt een 

discipel (leerling) van Jezus Christus. 

2. Wat is een ‘toepassing’? 

Een toepassing is je toewijden aan het doen van wat God 

in de Bijbel zegt. Daarvoor is het noodzakelijk dat je de 

waarheid in de Bijbel gelooft en gelooft dat deze waarheid 

je leven kan en zal veranderen. Zonder geloof kun je God 

niet behagen (Hebreeën 11:6). Zonder geloof heeft het 

lezen en bestuderen van de Bijbel weinig zin. En zonder 

toepassing van Gods Woord is je studie van de Bijbel 

nooit volledig! Een ‘toepassing’ is dan ook een een respons 

die God van jou verlangt, een respons op zijn Woord. Het 

houdt gehoorzaamheid aan Gods Woord in. Dat wil 

zeggen dat je Gods Woord gebruikt om te veranderen en 

om anderen te helpen veranderen. Nadat je de Bijbel 

gelezen of bestudeerd hebt, beantwoord je de volgende 

vraag: “Welke respons verlangt God van mij?” “Wat wil 

God dat ik doe met wat ik gelezen heb?” Het doel van het 

maken van toepassingen is om steeds meer op Jezus te 

gaan lijken! 

 

B. Hoe maak je toepassingen van bijbelse 
waarheden? 

1. Leg de Bijbel correct uit 

Voordat je toepassingen gaat maken van bijbelse 

waarheden, moet je het bijbelgedeelte uiteraard eerst goed 

lezen of bestuderen en de bijbelse waarheden begrijpen 

zoals God ze bedoelt. Daarom moet je de bijbelse 

waarheden goed uitleggen. De volgende 4 regels zijn 

daarbij heel belangrijk:  

a. De Bijbel is onfeilbaar.  

De openbaring van de Bijbel is voor eeuwig (Matteüs 

24:35). Hoewel de waarheden in de Bijbel foutloos zijn, is 

ons begrijpen en het toepassen van de Bijbel niet foutloos 

en dus beperkt. Wij zijn immers als zondaren niet 

volmaakt! 

b. De Bijbel heeft maar één bedoelde betekenis.  

God liegt niet (Titus 1:2). Hij openbaart zijn wil en plan 

duidelijk aan ons. Zijn Woord (de Bijbel) is de waarheid 

(Johannes 17:17). Daarom heeft geen enkel bijbelgedeelte 

twee verschillende betekenissen De woorden hebben alleen 

de betekenis die God bedoelt. Wanneer je de Bijbel leest 

of bestudeert, is het daarom belangrijk dat je niet zomaar 

‘iets’ in de woorden leest, maar dat je Gods bedoeling 

begrijpt. 

c. De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen.  

De Bijbel is een eenheid. Het is één openbaring. Het 

Oude en het Nieuwe Testament vullen elkaar aan. Het  
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Oude Testament is een voorbereiding voor het Nieuwe 

Testament en het Nieuwe Testament vervult het Oude 

Testament. Daarom moet je het Oude Testament altijd in 

het licht van het Nieuwe Testament uitleggen. En elk 

bijbelgedeelte moet je steeds in de context van de hele 

Bijbel bezien. 

d. De Bijbel is haar eigen uitlegger.  

Figuurlijke uitdrukkingen, gelijkenissen, poëzie en profetie 

moeten allemaal uitgelegd worden volgens de regels die 

daarvoor gelden. Waarheden, die meerdere keren in de 

Bijbel voorkomen, zijn belangrijker dan uitdrukkingen, 

die maar één keer in de Bijbel voorkomen (zie 1 Korintiërs 

15:29). Duidelijk onderricht (Matteüs 10:37) helpt min-

der duidelijke onderricht (Lucas 14:26 HSV) uit te leggen. 

En onderricht in het Nieuwe Testament (Handelingen 

15:14-18) legt profetieën in het Oude Testament (Amos 

9:11-12) uit. 

2. Overweeg alle mogelijke toepassingen 

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. Bijvoorbeeld, “Gij zult niet stelen” 

(Exodus 20:15) is één waarheid, maar heeft vele mogelijke 

toepassingen, zoals ‘je mag geen goederen uit een winkel 

stelen’, ‘op je werk mag je geen geld of potloden 

verduisteren’ of ‘thuis mogen de kinderen geen koekjes uit 

de koektrommel stelen’ enz. Overweeg daarom eerst alle 

mogelijke toepassingen vóór je een specifieke toepassing 

voor jezelf eruit kiest. Maak een lijst van mogelijke 

toepassingen. 

Hieronder vind je een aantal vragen die je helpen na te 

denken bij het maken van mogelijke toepassingen als je 

een bijbelgedeelte gelezen of bestudeerd hebt. 

3. Hulpvragen voor het maken van toepassingen 

Wat wil God dat ik weet? � toepassing m.b.t. je kennis:     

Wil God dat ik… 

een nieuw feit onthoud? 

een consequentie besef? 

een leerstelling begrijp? 

een inzicht opdoe? 

een waarheid memoriseer? 

 

Wat wil God dat ik geloof? ����toepassing m.b.t. je geloof:  

Wil God dat ik …    

een waarheid geloof? 

een nieuwe motivatie opdoe? 

een overtuiging ontwikkel? 

aanspraak maak op een belofte? 

God in iets ga vertrouwen? 

 

Wat wil God dat ik ben? ����toepassing m.b.t. je karakter:        

Wil God dat ik … 

een deugd ontwikkel? 

een houding verander? 

een bemoediging aanneem? 

een advies aanneem? 

een emotie uitdruk of beheers? 

een karaktereigenschap oefen? 

 

Wat wil God dat ik doe? � toepassing op je gedrag:        

Wil God dat ik: 

een bevel gehoorzaam? 

een onderricht toepas? 

een waarschuwing aanneem? 

een beslissing of keuze maak? 

een slechte gewoonte stop? 

een goede gewoonte aanleer? 

een relatie herstel? 

een zonde vermijd? 

een voorbeeld navolg? 

nieuws meedeel? 

een bemoediging geef? 

God ergens voor prijs of dank? 

4. Er zijn verschillende soorten toepassingen 

a. Sommige toepassingen stoppen een slechte gewoonte. Je 

stopt bijvoorbeeld met roken. 

b. Sommige toepassingen beginnen een nieuwe gewoonte. 

Je gaat elke dag stille tijd houden bijvoorbeeld. 

c. Sommige toepassingen vermeerderen of verminderen 

bepaald gedrag. Je gaat bijvoorbeeld meer tijd uittrekken 

om met je dierbaren door te brengen of minder geld 

uitgeven aan het aanschaffen van onnodige luxe artikelen. 

d. Sommige toepassingen kun je meteen uitvoeren. Je 

kunt bijvoorbeeld meteen iemand bellen om een dringend 

gesprek met hem te voeren. Andere toepassingen hebben 

meer tijd nodig. Je wilt bijvoorbeeld graag een bepaalde 

gewoonte breken of een bepaalde karaktereigenschap 

ontwikkelen. Dat kost meer 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: 

 
 

C. Hoe maak je een persoonlijke toepassing?  

Je maakt voor jezelf een toepassing door één toepassing uit 

de lijst van mogelijke toepassingen te kiezen. Deze toepas-

sing wordt dan je persoonlijke toepassing. Oefen deze 

persoonlijke toepassing daarna minstens een week lang. 

1. Kies een persoonlijke toepassing 

Je maakt een persoonlijke toepassing door de volgende 

vraag te stellen: 

“Welke toepassing wil God dat ik maak?” Of “Welke 

respons wil God dat ik geef op zijn Woord?”  

Kies in overleg met God één van de mogelijke 

toepassingen (zie B) op je lijstje. 

  

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 
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2. Schrijf je persoonlijke toepassing op 

Schrijf je eigen toepassing op. Doe dat door de volgende 5 

stappen te volgen: 

    Tekstverwijzing:::: 

“Waar staat deze waarheid in de Bijbel?” 

Schrijf de tekstverwijzing op. 

    Bijbelse waarheid:::: 

“Wat bedoelt God in dit bijbelgedeelte te 

zeggen?”  

Leg dit bijbelgedeelte uit zoals God dat bedoelt en schrijf 

de bedoeling kort op. 

    Mijn situatie:::: 

“Wat bedoelt God in dit bijbelgedeelte tegen 

mij in mijn situatie te zeggen?” 

Stel jezelf de vragen: 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 gebied 

in mijn leven?  

Schrijf op wat Gods Woord in je leven tot stand wilt 

brengen. 

    Mijn toepassing:::: 

“Wat wil God dat ik specifiek weet/geloof/ben 

of doe?”  

Stel een actieplan op. Hoe ga je dit aanpakken? Schrijf het 

op. 

Houd je persoonlijke toepassing eenvoudig, d.w.z. begrijp-

baar, realistisch en uitvoerbaar. Als je een toepassing 

maakt op het gebied van het ontwikkelen van een 

houding, gewoonte of karakter, stel dan een tijdsperiode 

hoe lang je bewust en doelgericht hieraan wilt werken. 

    Mijn gebed:::: 

“Wat is mijn gebed als respons op Gods 

Woord?”  

Schrijf kort op wat je tegen God gezegd hebt of wat je van 

Hem gevraagd hebt. 

3. Oefen je toepassing 

Oefen je persoonlijke toepassing het liefst 8 weken lang, 

want een nieuwe gewoonte wordt pas echt gevormd 

wanneer je hem herhaaldelijk oefent. 

4. Controleer je vorige persoonlijke toepassingen 

Vind een manier om ervoor te zorgen dat je je 

persoonlijke toepassingen ook echt uitvoert. Bijvoorbeeld:  

a. Je kunt je persoonlijke toepassing met een vriend of 

mentor delen, die je geregeld vraagt hoe je ervoor staat. 

b. Je kunt je persoonlijke toepassing op je gebedslijst 

schrijven en er elke dag voor bidden. 

c. Je kunt je persoonlijke toepassing op je bureau of spiegel 

plakken om je eraan te herinneren. 

d. Maak af en toe een persoonlijke evaluatie. Vraag je dan 

af op welke manier je persoonlijke toepassing(en) jou 

geholpen heeft. 

e. Natuurlijk hoef je niet elke week een persoonlijke 

toepassing te maken. Blijf realistisch! 

 

 

Voorbeeld van een toepassing: Spreuken 3:1-10 

Wat zijn mogelijke toepassingen in dit bijbelgedeelte? 

Spreuken 3:1-2 � Mogelijke toepassingen:  

dit onderricht of bevel uit mijn hoofd leren. 

aantekeningen maken wanneer iemand Gods Woord 

onderwijst. 

 

Spreuken 3:3-4 � Mogelijke toepassingen:  

iemand liefde bewijzen, door bijvoorbeeld met oma naar 

het park te gaan. 

iemand trouw bewijzen, door bijvoorbeeld geregeld voor 

een vriend te bidden. 

 

Spreuken 3:5-6 � Mogelijke toepassingen: 

ophouden eigenwijs en onafhankelijk te zijn en te luisteren 

naar wijze raad. 

elke keer bidden voordat ik een besluit of keuze maak. 

 

Spreuken 3:7-8 � Mogelijke toepassingen: 

verkeerde plaatsen en verkeerde praktijken vermijden. 

een verkeerde vriendschap loslaten. 

een schadelijke gewoonte opgeven. 

 

Spreuken 3:9-10 � Mogelijke toepassingen: 

een bepaald bedrag van mijn inkomen geven aan God en 

de uitbreiding van zijn Koninkrijk. 

mijn (huis)kamer beschikbaar stellen voor christelijke 

bijeenkomsten. 

Mijn persoonlijke toepassing: 

(een keuze uit bovengenoemde mogelijke toepassingen)  

Tekst verwijzing. 

Spreuken 3:5-6. ‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, 

steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je 

doet, dan baant Hij voor jou de weg.”. 

Bijbelse waarheid. 

In plaats van enkel plannen te maken en ze dan uit te 

voeren, hoort een christen eerst te bidden en dan pas 

plannen te maken om ze vervolgens uit te voeren. 

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. 

Mijn toepassing. 

Mijn actieplan is om in de komende twee weken steeds 

eerst te bidden voordat ik een besluit neem en handel. 

Mijn gebed. 

“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.” 

 

Stap 1Stap 1Stap 1Stap 1    

Stap 2Stap 2Stap 2Stap 2    

Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3    

Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4    

Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5    


