
 4 stappen van de inductieve Bijbelstudie methode 

Stap 1. Observatie  
“Wat zegt de tekst?” 
 
In deze stap ga je allereerst het Bijbelboek of Bijbelgedeelte aandachtig doorlezen, probeer het 
gedeelte ook eens hardop te lezen in een klein groepje 
 
Color coding 
Nadat je het gedeelte hebt doorgelezen kun je het gedeelte verder gaan observeren doormiddel van 
“color coding”. Deze stap helpt je om nog eens rustig de tekst te bekijken en om belangrijke woorden 
en thema’s te herkennen. 
In deze stap ga je belangrijke onderwerpen en woorden markeren met verschillende kleuren: 
- Namen en personen: kleur rood 
- Plaatsen: kleur groen  
- God/Jezus/Heilige Geest: kleur blauw  
- Sleutelwoorden/veel terugkomende woorden: kleur oranje 
 

 
 
Daarnaast heb je ook zogenaamde “connectors”, dit zijn verbindende woorden die de verzen met 
elkaar verbinden. In plaats van deze woorden te markeren kun je ze benadrukken door ze tussen 
haakjes te zetten, vb. [maar] 
Hieronder vind je een lijst met belangrijke connectors: 
- Connectors die te maken hebben met tijd: (toen, voordat, daarna, sindsdien, totdat) 
- Connectors die een contrast aangeven: (maar, echter, hoewel) 
- Connectors die te maken hebben met een reden: (omdat, daarom, zodat) 
- Connectors die een vergelijking aangeven: (net als, zoals) 
 
BRI (Basic Required Information – belangrijkste basis informatie)  
Hierin kun je de historische achtergrond en de cultuur van die tijd onderzoeken en antwoorden 
geven op vragen als: 
1. Wie schreef het boek? 
 
2. Wanneer is het boek geschreven? 
 
3. Aan wie is het boek geschreven? 
 
4. Waar vandaan is het geschreven? 
 
5. Wat is het thema van het boek? 



 
6. Wat zijn de belangrijkste personages in het boek? 
 
7. Onderzoek naar de cultuur, locatie, gebruiken en gewoonten, etc. 
 
Stap 2 interpretatie  
“wat betekende dit voor de lezers en luisteraars in die tijd? 
In deze stap ga je leren om vragen te stellen aan de tekst waardoor je ontdekt wat de tekst 
betekende voor de mensen van toen uit de 1e eeuw. Je gaat als het ware proberen om in hun 
schoenen te staan en je probeert jezelf in hun te verplaatsen. Voor deze stap is het ook belangrijk dat 
je een goede observatie hebt gedaan en dat je jezelf hebt verdiept in de historische achtergrond 
(cultuur, gewoontes en gebruiken, plaats). 
De vraag die je het meeste stelt in dit gedeelte is de vraag “waarom”?  
Hieronder zijn een aantal voorbeelden van vragen die je zou kunnen stellen over het Bijbelboek 
Filemon: 
 
Vers 1: Waarom verteld Paulus dat hij in de gevangenis zit? 
Vers 7: Wat betekent het dat de “heiligen innerlijk zijn verkwikt? En wat zegt dit over Filemon? 
Vers 11: Waarom schreef Paulus dat Onesimus eerst van geen nut was en nu van veel nut is? 
Vers 17: Hoe zouden andere slaven dit vinden dat Onesimus terug mag komen en aanvaard wordt 
zoals Filemon Paulus zou aanvaarden? 
 
Stap 3. Toepassing 
“Wat betekent deze tekst voor mij en hoe pas ik het toe in mijn eigen leven?” 
Dit is eigenlijk het belangrijkste doel van Bijbelstudie en daarmee ook de belangrijkste stap. 
 
In deze stap denk je na wat deze tekst voor je persoonlijk betekent en hoe je dit kunt toepassen in je 
eigen leven. De bovenstaande twee stappen helpen je om een goede toepassing te vinden en te 
maken voor je eigen leven. 
Je gaat in deze stap ook op zoek naar “principes en waarheden” die toen relevant waren en vandaag 
de dag nog steeds relevant zijn. 
 
Enkele voorbeelden van principes die we kunnen leren uit het boek Filemon zijn: 
- vergeef anderen en ontvang vergeving 
- we mogen helpen in het herstellen van relaties tussen mensen om ons heen 
- In Christus zijn we gelijk aan elkaar 
 
Een belangrijke vraag die je hier ook stelt is “wat laat dit mij persoonlijk zien over Jezus Christus?” 
 
Stap 4. Doorgeven aan anderen 
“Hoe kan ik deze principes doorgeven aan anderen?” 
In deze stap denk je na over hoe je de dingen die je geleerd hebt kunt delen en kunt doorgeven aan 
anderen. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek met vrienden, opvoeden van je kinderen, schrijven van 
een brief of sturen van een email, Bijbelstudie voorbereiden etc. 
 
 
 


