
 

 

Vragen Bijbelstudie D.V. 9 november 2016 – 19:45 

Thema: Schrift en Belijdenis 
 

 

Gedurende dit seizoen willen we de Bijbelgedeelten voor de Bijbelstudie kiezen aan de hand van de belangrijke 

thema’s uit de gereformeerde geloofsleer. Deze keer gaat het over de Bijbel zelf: de waarde en het gebruik ervan.  

Ook over de kracht van het Woord. En over belijdenissen op grond van de Bijbel. 

Hier alvast de vragen.  

 

 

Vragen   
1. Bijbelgedeelte 1:     2 Timotheus 3, vooral vers 10-17: De waarde van het Woord 

a. Timotheus moet werken onder moeilijke omstandigheden. Welk probleem wordt beschreven in vs 1-9? 

b. Timotheus heeft een belangrijk gereedschap meegekregen (vs 15). Welk? Welke les heeft dit voor ons? 

c. Wat zegt Paulus in vs 16 over de betrouwbaarheid van de Bijbel? Weet u meer teksten hierbij? 

d. Geef voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk van het nut van de Bijbel zoals genoemd in vs 16, 17. 

 

2. Bijbelgedeelte 2:     Hebreeën 4:12, 13: Het gebruik van het Woord 

a. Welk beeld wordt in Hebr 4:12 gebruikt voor de werking van het Woord? 

b. Probeer praktisch uit te leggen hoe het Woord ‘als een zwaard’ werkt in het hart. 

 

3. Bijbelgedeelte 3:     Openbaringen 2 en 3: Standvastigheid en dwaling 

a. Het staat er 7 gemeenten staan er niet allemaal even goed voor wat levenswandel betreft. Welke zijn dat? 

b. In sommige gemeenten zit het probleem (ook) in de leer. Welke dwalingen heersen in welke gemeente? 

c. Kun je de (afdwaling van) de leer loszien van de levenswandel? 

 

4. Bijbelgedeelte 4:     Handelingen 16:4, 1 Kor 15:1-8: Belijdenissen op grond van de Bijbel 

a. In Handelingen 16:4 komen we kerkelijke besluiten tegen die eerder genomen zijn. Welke zijn dit? 

b. 1 Kor 15:1-8 bevat een geloofsbelijdenis die we ook in de 12 artikelen tegenkomen. Welke? 

c. Mogen we onze kerkelijke besluiten of belijdenissen vergelijken met bovengenoemde voorbeelden? 

 

5. Schrift en Belijdenis 

a. Onze Belijdenisgeschriften zijn nogal gedateerd. Hebben ze dan nog wel nut? Welk? 

b. Waarom zijn onze Belijdenisgeschiften belangrijk? 

c. Kan een kerk zonder belijdenis? NGB vr. 7 belijdt immers zelf dat alleen de Bijbel de regel is. 

 

 

 

 

Algemene vragen 
In welke taal is de Bijbel geschreven? 

Welke Bijbelvertaling gebruiken we en waarom? 

Welke 6 belijdenisgeschriften aanvaardt ons kerkgenootschap als betrouwbaar? 

Wat bedoelen we met de 3 Formulieren van Enigheid en wanneer zijn deze opgesteld en aanvaard? 

 

Lezen ter voorbereiding 
Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 7 (eventueel 2 – 7) 
Heidelbergse Catechismus vr. 19 


