
BIJBEL ZONDAG 2021 
Op zoek naar betekenis

Tips voor 
andere 

momenten 
rond de 

Bijbel



1.
  Verdiep je in…

Op zoek naar meer verdieping rond de 
Bijbel? Kijk dan eens naar de online bij-
belstudies over Jona en Ruth, twee korte 
bijbelboeken met verrassend actuele 
inhoud. Achtergronden, vertaalvoor-
beelden uit de NBV21 en verwerkings- 
materiaal zorgen voor een boeiende  
uitwisseling in kleinere of grotere  
groepen. Binnenkort beschikbaar via 
nbv21.nl/bijbelzondag.

2.
  Doorgeefbijbel

Maak je eigen kerkbijbel: schaf  
een bijbel aan die gemeenteleden mee 
naar huis mogen nemen. Ze mogen 
hun favoriete verzen markeren, vragen, 
opmerkingen of goede wensen in de 
kantlijn schrijven, en de bijbel vervol-
gens aan een volgend gemeentelid 
doorgeven. Spreek met elkaar af 
wanneer de bijbel weer in de kerk moet 
liggen, en reflecteer tijdens de eerstvol-
gende eredienst op de meest opvallen-
de vondsten. 

3.
  Bijbelmarathon

‘Allen luisterden aandachtig’, lezen we in 
Nehemia 8:3. Wie het weleens meege-
maakt heeft, kan bevestigen dat het 
horen van langere teksten uit de Bijbel  

een bijzondere ervaring is! Organiseer 
een bijbelleesmarathon, waarbij je één 
of meerdere bijbelboeken ten gehore 
brengt. Boeken die zich hier goed voor 
lenen zijn Genesis, Ruth, Ester, Hooglied, 
Jona, een evangelie, het boek Hande-
lingen en de brieven van het Nieuwe 
Testament.

4.
  Rondje Bijbel

Beleef een speels maar ook betekenis- 
vol moment met ‘Rondje Bijbel’, een 
gezelschapsspel voor drie tot zeven spe-
lers vanaf zeven jaar. Deel wat je raakt en 
doe opdrachten tegen de klok. Met een 
portie geluk en een vleugje geestkracht 
verover jij misschien wel de gouden trui 
en help je jouw bijbelse wielerploeg aan 
de overwinning. Het spel is verkrijgbaar 
via shop.bijbelgenootschap.nl

5.
  Betekenis delen

De betekenis van de Bijbel delen met 
mensen die er minder bekend mee zijn? 
Hiervoor is ‘Maak kennis met de Bijbel’ 
uitermate geschikt: een verzameling  
van 42 belangrijke en bijzondere  
bijbelteksten met korte uitleg en  
portretten van bijbellezers van nu.  
Om uit te delen en over in gesprek  
te raken. Binnenkort verkrijgbaar  
via shop.bijbelgenootschap.nl.


