Korte boekbespreking
Nieuwe bijbelstudies voor jongeren
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Tegenwoordig spreken we in het bijbelstudiewerk liever niet meer van ‘schetsen’, maar
gebruiken we de sprekender uitdrukking ‘bijbelstudies’, zoals ook in de ondertitels van
deze beide boekjes. De BGJ, de Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen, heeft in
2006 twee nieuwe bijbelstudies uitgegeven. In het ene boekje wordt het bijbelboek Joël
behandeld. Het tweede boekje is samengesteld uit schetsen (om toch de oude term nog
maar even te gebruiken) over de Bijbel, die in het seizoen 2004/2005 in het blad
Stimulans gepubliceerd zijn.
Joël
In vijf bijbelstudies oftewel vijf hoofdstukken behandelt ds. Joh. de Wolf het bijbelboek Joël.
De eerste bijbelstudie is een inleiding op het bijbelboek onder het thema ‘De dag van de
HEER: van huivering tot hoop’. Daarin o.a. iets over de schrijver en over de plaats van Joël in
het geheel van de Schrift. In de volgende vier hoofdstukken wordt het bijbelboek
doorgelopen. Met behulp van deze bijbelstudies gaan de jongeren onder andere met elkaar
spreken over beproeving of bestraffing (de sprinkhanenplaag), over inkeer en berouw, over
profeteren en over de vervulling in Handelingen 2, over de grote dag van de HEER: Hij is
rechter en rots.
De auteur gaat uit van de NBV, maar als hij dat nodig vindt, trekt hij vergelijkingen met de
vertaling van 1951. Hij vraagt zijn lezers om zelf te vergelijken, soms ook met nog andere
vertalingen. Als hij in zijn uitleg een vertaalkeuze maakt, laat hij zien waarom. Het is goed
merkbaar dat hij zich bij het schrijven ervan bewust was dat zijn lezers jonge mensen zijn.
Dat wil niet zeggen dat deze bijbelstudies eenvoudig zijn of populair wat betreft taalgebruik,
maar ze zijn zeker toegankelijk voor jongeren die met elkaar steeds verder willen groeien in
de kennis van en de liefde voor Gods Woord. De gespreksvragen en de opdrachten die tussen
de tekst door staan, zijn vaak gericht op het persoonlijk geloofsleven en stimuleren zo tot
verder doordenken.
Luisteren naar zijn stem
‘Luisteren naar zijn stem’ is een mooie en sprekende titel voor een boekje waarin het over
Gods Woord gaat: daar spreekt eerbied uit. Het bestaat uit vijf bijbelstudies, geschreven door
vijf verschillende auteurs.
Hoofdstuk 1 is van de hand van dr. P.H.R. van Houwelingen en laat in twaalf korte artikelen
zien hoe de Bijbel is ontstaan. Dit is wel een interessant, maar tegelijk nogal theoretisch
hoofdstuk tot en met de vragen die onder elk onderdeeltje geplaatst zijn.
Het tweede hoofdstuk heeft als thema ‘het gezag van de Bijbel’ en is geschreven door drs. C.
Bijl. De Bijbel is duidelijk over zijn eigen gezag; waarom geloven wij nu dat de Bijbel Gods
Woord is? Bij een van de gespreksvragen moet je nadenken in hoeverre jouw uitleg van de
Bijbel je vrije keus mag zijn, om een voorbeeld te noemen.
Ds. H.Sj. Wiersma schrijft vervolgens over schriftkritiek. Een van de opdrachten is om in een
passage uit het aanvullend rapport van de NGK over vrouw en ambt aan te wijzen hoe de
schrijver het Woord van God in Efeziërs 5 ongeldig verklaart voor deze tijd.

Hoe je de Bijbel gebruikt in je dagelijks leven, is het onderwerp van het hoofdstuk dat ds. R.
van der Wolf schreef onder de titel ‘Wees niet onverstandig’. Samenvattend zegt hij: ‘Je zou
het kernachtig zo kunnen samenvatten: de Bijbel is bron, richtingwijzer en toetssteen voor je
leven in dankbaarheid’ (p. 42).
Het laatste hoofdstuk is het meest uitgebreid en misschien ook wel het moeilijkst: ‘Hoe lees je
de Bijbel?’ A.C. Breen noemt daarin eerst drie vragen die je jezelf moet stellen, vervolgens
gebruikt hij als voorbeeld het boek Jona en tot slot geeft hij tien uitgewerkte regels voor de
uitleg van de Bijbel.
Maar niet alleen deze laatste studie is een pittige, degenen die heel dit boekje bestuderen,
zullen er een flinke kluif aan hebben. Al wisselt dat per schrijver, het taalgebruik is niet echt
op jongeren gericht. Het viel me ook op dat nog uitgegaan wordt van de vertaling van 1951,
waarschijnlijk omdat deze bijbelstudies al eerder verschenen zijn. Jammer dat nu de NBV
helemaal niet gebruikt is, juist omdat de eerste doelgroep de jongeren 16+ zijn.
Bij elk hoofdstuk staan gespreksvragen, maar over het algemeen blijven die wat afstandelijk
omdat ze niet gericht zijn op het persoonlijke geloofsleven. Elk hoofdstuk heeft een
literatuurlijstje voor wie nog meer over het onderwerp wil lezen.
Tot slot nog wat algemene opmerkingen bij beide boekjes. De opmaak is nogal saai. De BGJ
zou er best eens wat meer werk van mogen maken om hun bijbelstudies een aantrekkelijker
uitstraling te geven. Ik miste ook werkvormen. In Joël staan naast vragen wel opdrachten,
maar juist voor jongeren kunnen bij groepsbijbelstudie diverse werkvormen heel stimulerend
werken.
Overigens, de BGJ heeft deze bijbelstudies ook in boekvorm laten uitgeven om een breder
publiek te kunnen bereiken: volwassenen kunnen er net zo goed hun winst mee doen!
N.a.v.: Ds. Joh. de Wolf,
Joël. 5 bijbelstudies over Joël, ISBN 90-806673-5-8, 47 pag., en ds. C. Bijl e.a.,
Luisteren naar Zijn Stem. 5 bijbelstudies over de Bijbel, ISBN 90-806673-4-X, 59 pag. Beide
boekjes zijn uitgegeven door de Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen, prijs € 4,95
(voor leden BGJ: € 2,50), te bestellen via giro 1178131 t.n.v. BGJ te Duiven.

