Bijbel als levensbron
THEMA-INFORMATIE

De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld. De Bijbel wordt in de
kerkdienst gelezen en in veel kerken zijn bijbelkringen. De Bijbel is al
eeuwen een inspiratiebron voor christenen: om prachtige kunstwerken te
maken, om op te komen voor menselijke waardigheid, gerechtigheid en
vrede. Het is belangrijk hoe je de Bijbel leest en interpreteert, want teksten
worden ook gebruikt om mensen te onderdrukken en klein te houden.
Kennis van de Bijbel neemt in rap tempo af, niet alleen in de samenleving
maar zelfs in de kerk. Veel christenen vinden de Bijbel een ingewikkeld
boek. Zijn ruim 2000 jaar oude teksten nog steeds actueel? Kerk in Actie
stimuleert bijbellezen, omdat we de Bijbel een belangrijke levensbron
vinden voor iedere dag.
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Waarom bijbellezen belangrijk is
In Nederland willen we de Bijbel dichter bij
mensen brengen, zodat ze er meer in gaan
lezen. In het buitenland willen we “gewone
mensen” toegang geven tot de Bijbel. I n
landen waar de kerk kwetsbaar is of snel
groeit kunnen mensen soms geen Bijbel
krijgen. Of mensen kunnen niet lezen. Of ze
lezen de Bijbel niet zelf omdat ze denken dat
alleen de voorganger er iets zinnigs over kan
zeggen. Door samen de Bijbel te lezen, kom
je tot verrassende ontdekkingen. Wat
betekent dit bijbelverhaal voor jouw dagelijks
leven? Een oudere Rwandese vrouw zal tot
andere inzichten komen dan een tiener uit
Colombia. Mensen herkennen hun eigen
leven in de bijbelverhalen en beseffen dat ze
er mogen zijn. De Bijbel kan bevrijdend
werken en mensen in actie doen komen, ook
voor anderen. De Bijbel heeft daardoor alles
te maken met diaconaat.
Bijbellezen stimuleren
Kerk in Actie steunt Bijbelgenootschappen in
de wereld. Zo helpen we in China bij de
vertaling van de Bijbel in minderheidstalen.
Het raakt je hart als je de Bijbel leest in je
moedertaal. In de Golfstaten wonen zeker 5
miljoen christelijke migranten, met name uit
Afrika en Azië. Zij zijn veelal analfabeet.
Voorgangers en leken worden getraind om
aan de hand van bijbelverhalen in gesprek te
gaan met migranten. Die vertellen dat veel
verhalen nieuw zijn voor hen en hun leven
veranderen. Ook voor kinderen is bijbellezen
belangrijk. In Egypte kunt u een
bijbelcompetitie voor kinderen in de kerk
steunen. Kinderen bestuderen het bijbelboek
dat in de wedstrijd centraal staat en
beantwoorden vragen. Ook ouders doen
mee. Jong en oud worden spelenderwijs
gestimuleerd om de Bijbel te lezen.

onderdrukking en geweld. Dat wordt contextueel
bijbellezen genoemd. Vooral in Latijns-Amerika
en Zuid-Afrika heeft Kerk in Actie sterke partners
op dit terrein. Zo biedt de organisatie Cedepca in
Guatemala theologische opleidingen en
cursussen voor mensen uit de kerk. Veel
vrouwen in Guatemala hebben te maken met
huiselijk geweld. Cedepca stimuleert de
gelijkheid van vrouwen en komt op voor hun
rechten, zowel binnen als buiten de kerk. Men wil
inspirerende leiders trainen voor een sociaal
sterke kerk, die de bevrijdende kracht van het
Evangelie uitdraagt. In Zuid-Afrika werkt
uitgezonden medewerker Rineke van Ginkel aan
het Beyers Naudé Centrum. Dit centrum leert
kerken zich in te zetten voor de samenleving.
Rineke maakt daarbij gebruik van contextueel
bijbellezen. Ook in Nederland stimuleren we
christenen om op deze manier samen bijbel te
lezen via de methode Op verhaal komen. Het
brengt mensen met elkaar in gesprek over
thema’s in de Nederlandse samenleving. Het
brengt hen dichter bij de Bijbel en bij elkaar.
Feiten en cijfers
● 1,5 miljard mensen wereldwijd
hebben niet de beschikking over
een volledige Bijbel in hun eigen
taal (United Bible Societies, 2019).
● Ieder jaar worden ruim 100 miljoen
Bijbels verkocht of weggegeven
(The Economist, 2007).
● Van de Protestanten in Nederland
die samen bijbellezen, geeft 83%
aan dat het hen nieuwe inzichten
geeft. (Bijbelonderzoek PKN, 2019)

Contextueel bijbellezen
Kerk in Actie ondersteunt ook organisaties die
met groepen bijbellezen en dat koppelen aan
aan hun eigen ervaringen van onrecht,
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