Ontdek de grote lijnen en de kleine verhalen
in de Bijbel
OPEN is geen standaard bijbelstudieboek dat jou allerlei antwoorden geeft. Je
wordt juist uitgedaagd om zelf de Bijbel te begrijpen en betekenis te geven in je
dagelijks leven. De hoofdstukken en filmpjes laten bijbelboeken tot leven komen.
Dus laat je inspireren om de diepte in te gaan en ga ontdekkend bijbellezen!
OPEN is geschreven voor jongerenkringen, maar is ook geschikt voor je eigen bijbelstudie. Je kunt de onderdelen voor groepen dan overslaan.
OPEN biedt naast een boek bij elk hoofdstuk een inspirerend filmpje waarin jongeren een moderne interpretatie geven van de bijbelboeken.
Die filmpjes kun je vinden op www.ontdekkendbijbellezen.nl.

Hoe gebruik je OPEN?
Lees het hoofdstuk
Voordat je het hoofdstuk gaat bespreken, leest iedereen het thuis alvast door
samen met het bijbelgedeelte dat erbij hoort. Dat werkt inspirerend voor jezelf
(je kunt het alvast op je laten inwerken) en stimulerend voor het groepsgesprek
(iedereen weet waar het over gaat zodat je snel to the point kunt komen).
Kies wat je wilt bespreken
In elk hoofdstuk wordt één bijbelboek vanuit verschillende invalshoeken belicht.
Daarbij kan de gespreksleider of de groep kiezen welke onderdelen besproken
worden en in welke volgorde. Niet alles uit een hoofdstuk hoeft dus gebruikt te
worden. En je hoeft ook niet de volgorde van het hoofdstuk te volgen. Maak er een
programma op maat van!
Dit kun je als gespreksleider vooraf doen of je vraagt de groep aan het begin van
de bijeenkomst welke keuzes jullie willen maken.
Samen in gesprek
Gebruik het boek, je eigen Bijbel en de filmpjes op www.ontdekkenbijbellezen.nl.
Lees, kijk, praat, bid, lach, discussieer, schrijf, word stil en laat je inspireren door de
lijnen in de bijbelboeken. Ontdek wie God toen was en wat Hij deed. En heb het lef
om dit naast je eigen leven te leggen.
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Invalshoeken in elk hoofdstuk
Inleving

Verhalende intro
Een levendig inkijkje in wat
de bijbelse persoon meemaakte.

Een kennismaking met de
bijbelse persoon en zijn/haar
leven.

Een filmpje waarin jongeren
een moderne interpretatie
geven van de bijbelse persoon.

Inzicht

Informatie over de
tijd en cultuur waarin dit verhaal zich
afspeelt.

Toelichting bij de
bijbeltekst.
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Uitleg van belangrijke woorden in de
tekst.

Een leesopdracht om
zelf inzicht te krijgen
in bijbelse lijnen.
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toepassing

Thema
Een herkenbaar thema,
gekoppeld aan de bijbelse
persoon.

Bijpassende filmpjes of
interessante websites.

Een praktische tip om in je
dagelijks leven mee aan de
slag te gaan.

Slow reading is het intensief
lezen van een korte bijbeltekst. Meer uitleg vind je op
de bladwijzer.

Een bijbelleesrooster voor
zeven dagen waarin vanuit
de bijbelse persoon lijnen
worden getrokken naar verschillende bijbelgedeelten.
Bij elke dag staat een vraag
om over na te denken. Je kunt
dit leesrooster gebruiken bij
je persoonlijke stille tijd in de
week nadat je het hoofdstuk
hebt besproken.

Meditatie

Een originele vorm om
samen te bidden.
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