
Sfeerverslag van de bijbelleescursus op 27 maart 

‘Ik zit hier omdat ik Petrus zo’n moeilijk boek vind’, zegt mevrouw de Lange. En daarmee is 

de toon van de Bijbelleesavond gezet. In de zaal van de Pauluskerk zitten vijf gemotiveerde 

mensen bij elkaar. De bijbelleescursus wordt door de evangelisatiecommissie 

georganiseerd. Daan van der Kraan leidt dit jaar deze cursus. Rosita van den Boogaart 

woont voor het vierde jaar deze cursus bij. De bijbelleescursus vindt een keer vijf keer plaats 

in de periode van januari tot mei. Een aantal van de cursisten doet al vanaf het begin mee. 

‘Trouwens, ik was niet bij je in de kerk maar heb wel je preek op een USB stick gekregen dus 

ik heb toch naar je geluisterd, Daan’, vervolgt mevrouw de Lange. Er wordt even 

doorgesproken over de preek maar dan wordt er gebeden. 

Deze avond is 1 Petrus 2 aan de beurt. Een lang hoofdstuk wat we deze avond toch 

helemaal willen behandelen. Misschien vinden wij als cursisten Petrus moeilijk. Petrus zelf 

zegt in 2 Petrus 3 dat Paulus soms moeilijk is. Lees vers 15 en 16 maar. 

Alle verzen van het hoofdstuk worden door de cursisten gelezen en daarna volgt de uitleg. 

Tijdens de uitleg wordt er driftig meegeschreven. Zodat iedereen het later nog eens voor 

zichzelf kan lezen.  

Als eerst wordt er doorgesproken over het bouwwerk waar Petrus over spreekt. Lees dan 

ook eens psalm 118 waar ook over het bouwwerk wordt gesproken. Maar juist stenen die 

mensen niet meer willen gebruiken, die gaat God gebruiken.  

‘Mag ik wat vragen?’ zegt mevrouw Dubbeldam terwijl ze haar vinger op steekt. ‘Er staat hier 

Sion maar is Sion bij Jeruzalem of zo?’ 

‘Sion is de plaats waar de tempel staat. Sion en Jeruzalem vallen samen,’ antwoordt Daan. 

‘Ja, maar Sion is ook het centrum’, vult de heer Noordzij aan.  

‘En’, vervolgt Johnny ‘Sion zat ook vast aan de olijfberg.’ 

‘Dat zou ik na moeten zoeken’, bekent Daan, ‘want daar ben ik niet helemaal zeker van.’ 

‘Jawel, ik weet het zeker!’ Mevrouw de Lange is er stellig in want ze heeft het in een boekje 

van dominee Arie van de Veer gelezen.  

‘Nou dan zijn we overtuigd want die is vaak in Israël geweest’, weet Daan.  

De avond vliegt voorbij. Er wordt veel kennis gedeeld. Over de geschiedenis van Israël. De 

gewoonte en cultuur van Gods volk. Maar ook de priesterdienst en het offeren. Zaken die 

toegelicht worden zodat de teksten uit Petrus gaan leven en beter te begrijpen zijn. 

Ian HO- Ahing tobt nog wel met een vraag: ‘Ik hoor veel over Israël spreken. Gods 

uitverkoren volk. Maar krijgen wij ook nog een tweede kans als christenen?’ 

Daan geeft als reactie: ‘Israël blijft een bijzonder plaats houden als Gods volk. Het is het 

uitverkoren volk. Jezus is er uit geboren. Maar bij de schepping schiep God de wereld voor 

alle mensen. De mensen dwaalden af. Denk maar aan de zondeval, de torenbouw van Babel 

maar ook de geschiedenis van Noach. Toen ging God iemand apart afzonderen: Abraham. 

Uit hem zou een groot volk geboren worden. Gods volk. Maar Abraham was, en Israël is 

gelijk het teken voor alle mensen dat God nog met mensen als ons van doen wilt hebben. 

We hebben, door genade, nog toegang tot Hem!’ 



Tussen de vragen door worden de teksten een voor een uitgelegd. De pennen krassen over 

het papier. Er wordt veel kennis gedeeld en opgenomen! Na een stevige uitleg is er weer tijd 

voor vragen.  

Bijvoorbeeld over de offerdienst. Want in het Paradijs waren er geen offers. Maar nu is Jezus 

is gestorven. Daarmee zijn de offers te niet gedaan. Daar mogen we aan denken bij het 

paasfeest. We mogen nog wel onze gaven afzonderen. Als dank aan God. Dankoffers zijn er 

overigens altijd gebleven. Dankoffers kunnen bestaan uit het geven van geld maar ook door 

te leven tot eer van God. Zodat je leven een dankoffer is. 

‘Daan?’ vraagt mevrouw Dubbeldam, ‘is het voor jou dan een dankoffer dat je ons cursus 

geeft en de Bijbel zo aan ons uitlegt?’. 

Daar moet iedereen goed over nadenken. Feit is wel dat Daan heel graag de cursus geeft en 

het met blijdschap doet! 

 

 

 

 


