Handreiking bijbelstudie
ijbelstudie in huiskringen
Jaarthema ‘Hoe vrij ben jij ?’ – blok 2 ‘Vrij in Christus’ (okt. t/m dec. 2011)
Voor vragen: Harry Niemeijer of Wim Veling (Taakgroep Gemeenteopbouw)

Studiemateriaal Jaarthema Vrijheid
Inleiding
Het seizoen 2011-2012
2012 staat in het teken van het thema ‘Hoe vrij ben jij ?’. Deze handleiding is
bedoeld voor bijbelstudie en verdieping in huiskringen en bijbelkringen.
Het jaar bestaat uit een aantal blokken. Daarin behandelen we verschillende aspecten van
‘vrijheid’. Blok 2 is van begin oktober tot en met december. Dan hebben we het over ‘Vrij in
Christus’.
Je kunt over het thema doorspreken aan de hand van een boekje
boek of een aantal bijbelteksten. In
deze handreiking vind je voldoende suggesties.
De boekjes zijn te bestellen in de boekhandel om de hoek: Ichthusboekhandel Leiden,
Leiden
Korevaarstraat 2e, 2311 JS Leiden,
Leiden 071-5147061, mail: leiden@Ichthusboekhandel.nl
den@Ichthusboekhandel.nl.

Boekjes om (deels) te bespreken
Reinier Sonneveld, Het goede leven
(240 pag.; ISBN 978-90-5881
5881-433-3; € 13,50)
Waardoor raak je ‘op’ en waardoor kom je tot leven? Dat is de kernvraag van dit boekje. Reinier
Sonneveld neemt op een heel eigenwijze manier ons leven onder de loep. Met een frisse blik
kijkt hij naar ons dagelijks leven. Hij confronteert ons met de, soms onbewuste, keuzes die we
maken en de gevolgen die dat heeft. Daarbij heeft hij een scherp oog voor achterliggende
acht
basisprincipes. Radicaal kiest hij voor Christus als basis voor een goed leven.
Dit boekje is uitstekend geschikt om in groepen te bespreken. Het is uitdagend en soms schuurt
het, maar altijd op een prettige manier. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten
afgesloten met een aantal
bespreekpunten. Daarnaast is er voor iedere dag van de week een doe-ding
doe ding om christen zijn in
het dagelijks leven in de praktijk te brengen. Met name de hoofdstukken 1 – 5 passen goed bij
het thema.
Andries Knevel, Leven in vrijheid. Bijbelstudies
Bijbelstudies vanuit het land van de vrijheid
(63 pag.; €9,99, ISBN 978-90-435-1784-3;
978
DVD €14,95)
Vrijheid is leven in harmonie met God en zijn schepselen. De spiegel van de Amerikaanse
geschiedenis laat ons dingen zien over ons eigen denken en geloofsleven. De bijbehorende DVD
bevat een filmpje bij elk van de negen studies uit dit boek. Op elk van de filmpjes geeft Andries
Knevel een korte uitleg over de betekenis van een bijzondere plaats in de Verenigde Staten.
Het boekje bevat een aantal Bijbelstudies over
over vrijheid. In een paar korte, praktische vragen
wordt je aan het denken gezet over de betekenis van de tekst voor jouw leven. Goede
Bijbelstudie om samen of alleen te doen.
Marieke Meijer-Van
Van Abbema, Vrij van moeten. De vrijheid van het leven in Christus
Christu
(127 pag.; ISBN 978 90 435 1954 0 € 14,50)
Is het echt de bedoeling dat christenen hun hele leven tobben, en strijden tegen
onvolmaaktheid en zonden? Is het mogelijk om echt vrij te zijn, ook al ben je niet volmaakt? In
Vrij van moeten laat Marieke Meijer
Meijer op een praktische en positieve manier zien wat Paulus
bedoelt met ‘leven door de Geest’ en ‘vrijheid in Christus’. Met eenvoudige psychologische
voorbeelden maakt ze duidelijk hoe je kunt leven vanuit een voluit Bijbels ‘mogen’ in plaats
vanuit ‘moeten’.
Dit boek is heel toegankelijk geschreven. Het boekje is in één of twee keer te bespreken. Je kunt
je concentreren op hoofdstuk 4 ('Vrije keuzes') en 6 ('Vrij bewegen'). In hoofdstuk 7 zijn
praktische oefeningen opgenomen waarmee je zelf aan de slag.
Tim Keller, Namaakgoden
(184 pag.; ISBN 978-90-5194
5194-383-2; € 16,95)
Succes, ware liefde en het leven dat je altijd gewild hebt. Velen van ons hebben al hun
vertrouwen erop gezet, met het idee dat ze de sleutel tot geluk te pakken hadden. De recente
economische
he crisis heeft een wrang nieuw licht op dit streven geworpen. In een paar maanden
zijn voor miljoenen mensen rijkdom, huwelijk, carrière en een zeker pensioen verdwenen. Geen
wonder dat velen zich verloren voelen, alleen, ontgoocheld en boos. Maar de waarheid
waar
is dat
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we van deze goede dingen namaakgoden gemaakt hebben – goden die ons niet kunnen geven
wat we echt nodig hebben. Er is maar één God die onze verlangens volledig kan bevredigen – en
het is nu het goede moment om Hem opnieuw te ontmoeten, of voor het eerst.
In Namaakgoden bevestigt Tim Keller met een krachtige boodschap zijn reputatie als kritisch
denker en pastor. Het boek komt op een cruciaal moment – voor zowel gelovigen als sceptici.
Alle hoofdstukken uit dit boek passen uitstekend bij het jaarthema.
jaarthema. Als je toch moet kiezen,
raden we je hoofdstuk 1 (Alles
(
wat je ooit hebt gewild), 6 (De verborgen afgoden in ons leven)
en 7 (Het einde van namaakgoden) aan.

Bijbelteksten
Vijf stappen voor bijbelstudie in de groep:
1. Lezen; lees de tekst samen hardop.
2. Ontdekken; welke waarheid in dit gedeelte is belangrijk voor mij/spreekt me aan? Schrijf dit
voor jezelf op. Bespreek daarna met elkaar wat jullie hebben opgeschreven,
3. Vragen; welke vragen zou ik aan de groep willen stellen? Schrijf die voor jezelf op en
bespreek ze daarna met elkaar.
4. Doen; welke waarheden zijn relevant voor vandaag en zou ik kunnen toepassen?
5. Antwoorden; waarvoor zou ik willen bidden/danken vanuit dit bijbelgedeelte?
Themablok
Vrij in Christus

Bijbelteksten
Jesaja 42: 1-13:
13: voorspelling van Christus die kwam om te bevrijden,
bevrijden
door Jezus zelf aangehaald, Lucas 4:14-21.
Johannes 8:30-35:
8:30
nog een getuigenis van Jezus over zichzelf:
zichzelf “ik maak
werkelijk vrij”.
Romeinen 6: met Christus gestorven, bevrijd van de zonde!
2 Korintiërs 3: waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
Galaten 5: 1-12:
1
bevrijd om in vrijheid te leven. Zie
ie ook de preek van Ds.
De Snoo van 2 oktober op de website www.herengrachtkerk.nl.
www.herengrachtkerk.nl
Galaten 5:13-26: geroepen om vrij te zijn - hoe ziet die vrijheid er uit?
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