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Inleiding 

Lees	je	Bijbel,	bid	elke	dag...	Zomaar	een	regel	uit	een	kinderliedje?	Wij,	

mijn	vrouw	en	ik,	vinden	van	niet.	Sinds	wij	tot	een	levende	relatie	met	

de	 Heer	 kwamen	 hebben	 we	 ons	 best	 gedaan	 dit	 in	 de	 praktijk	 te	

brengen.	Met	vallen	en	opstaan.	

Sinds	 jaren	 lezen	 wij	 elke	 dag	 een	 hoofdstuk	 uit	 de	 Bijbel.	 We	 zijn	

begonnen	bij	Genesis	en	 lezen	de	hele	Bijbel	door	 totdat	we	aan	het	

einde	zijn	gekomen	en	dan	beginnen	we	weer	van	voren	af	aan.	We	zijn	

hier	niet	heel	streng	of	wettisch	in.	Wel	hebben	we	in	de	loop	van	de	tijd	

een	ritme	ontwikkeld.	

Van	maandag	tot	en	met	vrijdag	lezen	we	een	volgend	hoofdstuk.	Soms	

een	deel	ervan	als	het	hoofdstuk	van	de	dag	erg	 lang	 is.	 ‘s	Zaterdags	

lezen	 we	 de	 zaterdagse	 krant	 om	 in	 de	 actualiteit	 bij	 te	 blijven	 en	

beschouwen	we	het	nieuws	uit	de	wereld	om	ons	heen.	‘s	Zondags	lezen	

we	de	volgende	Psalm;	ook	bij	 de	Psalmen	 zijn	we	gewoon	vooraan	

begonnen.	

Op	een	gegeven	moment	ben	ik	begonnen	om	iedere	dag	op	te	schrijven	

wat	me	had	aangesproken.	Dat	publiceerde	ik	dan	op	onze	weblog.	Voor	

de	 indeling	 gebruik	 ik	 het	 “SOAP”	 principe,	 dat	 ik	 op	 de	 volgende	

bladzijden	uitleg.	

Gebruikte vertaling 

Geciteerde	 teksten	komen	uit	de	vertaling	van	het	Nederlands	Bijbel	

Genootschap	 uit	 1951	 (NBG51).	 Dat	 is	 de	 tekst	 waarmee	 ik	 ben	

opgegroeid,	voel	je	vrij	om	je	eigen	vertaling	ernaast	te	leggen!	
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Uitleg S.O.A.P. 

SOAP	is	een	Engelse	afkorting	die	staat	voor	Scripture,	Observe,	Apply	

en	Pray.		

	

In	het	Nederlands:		

Schrift,		

Overdenken,		

Applicatie	(of:	toepassing),		

Praten	met	God.	

	

Het	is	een	hulpmiddel	dat	je	kan	helpen	dieper	in	de	tekst	van	de	Bijbel	

te	duiken.	Het	helpt	je	ook	om	je	gedachten,	emoties	en	associaties	vast	

te	 leggen.	 SOAP	mag	een	dagboek	worden	dat	 je	 schrijft	 terwijl	 je	 je	

dagelijkse	stille	tijd	houdt.	Het	kan	je	ook	helpen	bij	het	verdiepen	van	

je	begrip	van	een	tekst	of	een	Bijbelgedeelte.	Je	kunt	het	gebruiken	als	

je	 elke	 dag	 een	 vers	 leest,	 of	 een	 heel	 hoofdstuk,	 of	 je	 nou	 een	

bijbelrooster	leest	van	een	jaar,	of	een	rooster	van	je	gemeente	of	kring	

of	van	het	internet.	

	

Het	 gebruik	 van	 de	 SOAP-methode	 van	 Bijbel	 lezen:	 Begin	 met	 het	

zoeken	van	een	stille	plek	(in	je	huis	EN	in	je	agenda),	bij	voorkeur	elke	

dag	op	dezelfde	tijd.	Veel	mensen	hebben	gemerkt	dat	stille	tijd	in	de	

ochtend	 hen	 echt	 helpt	 om	 hun	 dag	 meer	 gericht	 op	 God	 door	 te	

brengen.	Hiernaast	vind	je	de	SOAP	stappen.	
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SOAP stappen 

Schrift 

Lees	de	Schrift.	Lees	niet	te	snel,	zeker	niet	bij	bekendere	gedeelten.	Het	

kan	soms	helpen	om	stukken	hardop	te	lezen.	Denk	echt	na	over	wat	er	

staat.	Bedenk	je	wat	mensen	die	bij	het	verhaal	betrokken	waren	zullen	

hebben	 ervaren.	 Probeer	 je	 te	 verplaatsen	 in	 omstanders	 van	 het	

gebeuren,	 bijvoorbeeld	 Farizeeërs,	 discipelen,	 zieken	 die	 genezen	

worden,	etc.	Schrijf	dan	een	of	een	paar	verzen	op	die	jou	opvielen	bij	

het	lezen.	

Observatie 

Overdenk	 de	 tekst	 die	 je	 hebt	 gelezen.	 Misschien	 wil	 je	 wel	 een	

samenvatting	in	je	eigen	woorden	schrijven	van	het	gelezen	gedeelte.	

Maar	belangrijker	nog,	denk	over	wat	God	tot	jou	persoonlijk	te	zeggen	

heeft	in	dit	gedeelte	van	zijn	Woord.	

Applicatie 

Pas	 het	 Bijbelgedeelte	 toe	 op	 jouw	 dagelijks	 leven	 op	 dit	 moment.	

Bijvoorbeeld,	als	je	het	verhaal	van	de	verloren	zoon	leest,	met	welke	

figuur	identificeer	jij	je	het	meest,	de	liefdevolle	vader,	de	zoon	die	zijn	

leven	en	geld	verkwist,	of	de	jaloerse	oudere	broer?	Zie	je	vergelijkbare	

situaties	in	jouw	leven	op	dit	moment?	Hoe	kun	je	daarmee	omgaan	op	

de	manier	die	Jezus	leerde?	

Praten met God 

Zoek	Gods	aangezicht	in	gebed.	Schrijf	(een	deel	van)	je	gebed	op.	Wat	

je	hebt	gebeden	 is	een	persoonlijke	boodschap	van	 jou	aan	God,	dus	

maak	je	geen	zorgen	over	de	juiste	woorden,	Hij	begrijpt	je	wel.	Zorg	

gewoon	dat	het	eerlijk	en	oprecht	is.	Onthoud	dat	God	altijd	luistert	en	

altijd	je	noden	al	weet.	Hij	wil	gewoon	graag	dat	je	het	Hem	persoonlijk	

vertelt.	 Immers:	 "Ken	 Hem	 in	 al	 uw	 wegen	 en	 Hij	 zal	 uw	 paden	

rechtmaken"	(Spreuken	3:6)	
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Het Evangelie volgens Johannes 

Johannes 1, kom en zie 

Schrift 

	Johannes	1:1-5	"In	den	beginne	was	het	Woord	en	het	Woord	

was	bij	God	en	het	Woord	was	God.	Dit	was	in	den	beginne	bij	

God.	Alle	dingen	zijn	door	het	Woord	geworden	en	zonder	dit	

is	geen	ding	geworden,	dat	geworden	is.	In	het	Woord	was	

leven	 en	 het	 leven	 was	 het	 licht	 der	 mensen;	 en	 het	 licht	

schijnt	 in	 de	 duisternis	 en	 de	 duisternis	 heeft	 het	 niet	

gegrepen";	 1:47-48a:	 "En	Natanaël	 zeide	 tot	 hem:	Kan	uit	

Nazaret	iets	goeds	komen?	Filippus	zeide	tot	hem:	Kom	en	

zie".	

Observatie 

Een	samenvatting	van	de	stand	van	zaken	in	de	wereld.	

Aan	het	begin	van	dit	hoofdstuk	die	prachtige	tekst	die	mij	elke	keer	

weer	raakt	in	haar	poëtische	schoonheid.	Het	Woord,	synoniem	voor	de	

Heer	Jezus.	Hij	was	er	al	in	den	beginne	en	Hij	was	God	(:1-2).	Hij	heeft	

de	wereld	en	alles	wat	erin	is	geschapen	(:3).	Hij	heeft	ons	het	leven	

gegeven	en	Hij	was	het	"licht	der	mensen"	(:4).	Hier	wordt	de	verleden	

tijd	 gebruikt	 omdat	 we	 in	 de	 tijd	 na	 de	 zondeval	 leven.	 De	

mensenwereld	wordt	om	deze	reden	voorgesteld	als	"de	duisternis"	en	

de	mensen	hebben	het	leven	niet	aangenomen	(:5).	

Is	 dit	 dan	 voorgoed	 verdwenen?	 Reddeloos	 verloren?	 Nee,	 gelukkig	

niet!!!	

Ik	moet	hierbij	denken	aan	Maleachi	4:2	"Maar	voor	u,	die	mijn	naam	

vreest,	 zal	 de	 zon	 der	 gerechtigheid	 opgaan,	 en	 er	 zal	 genezing	 zijn	

onder	haar	vleugelen;	gij	zult	uitgaan	en	springen	als	kalveren	uit	de	

stal",	 een	 profetie	 over	 de	 komst	 van	 de	 Heer	 Jezus,	 als	 "Zon	 der	

Gerechtigheid".	

We	vangen	hier	als	vooruitblik	een	glimp	op	van	Pinksteren,	waar	het	

Leven	van	Jezus	in	de	Heilige	Geest	wordt	uitgestort.	En	zie	daar	ons	

tweede	vers	van	vandaag:	"Kom	en	zie!".	De	Zoon	van	God	is	hier.	Een	


