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Dagboekje voor de
Bijbel10daagse

Bijbel10daagse
23 oktober tot en met
1 november 2009
Op 23 oktober a.s. begint de Bijbel10daagse. Tien dagen lang
staan tien bijbelverhalen centraal en zijn er verschillende
activiteiten over en met de Bijbel. Tijdens de Bijbel10daagse
reist een verhalenkaravaan - een speciale dubbeldekker door het land, met een verhalenverteller aan boord.
Op de Nationale Bijbelzondag, (25 oktober), krijgt het verhaal
van de blinde Bartimeüs in de zondagse viering bijzondere
aandacht. Op 21 oktober verschijnt er een verhalenbundel,
De karavaan, met tien hervertellingen van bijbelverhalen door
bekende schrijvers.
De organisatie van de Bijbel10daagse is in handen van
het Nederlands Bijbelgenootschap. Wij hopen dat door de
verschillende activiteiten de Bijbel toegankelijk(er) wordt
voor veel mensen. Op www.bijbel10daagse.nl vindt u alle
informatie.
Dit boekje is een uitnodiging om de tien bijbelverhalen van
de Bijbel10daagse te lezen en deze te overdenken. Leest u mee,
tijdens de Bijbel10daagse of daarna?
Lees mee!

In deze Bijbel10daagse hebben we tien verhalen uit de Bijbel
uitgezocht en bij elk verhaal een vraag gemaakt, die bij het
verhaal past en je laat nadenken over jezelf en je (on)geloof.

Het is de bedoeling dat je iedere dag een bijbelverhaal leest en
een vraag overdenkt. Dat doe je bijvoorbeeld zo: ‘s ochtends
lees je het bijbelverhaal en de vraag door. Vervolgens laat je de
vraag de hele dag door je hoofd spelen, bewust of onbewust.
’s Avonds ga je zitten en schrijf je een paar regels of een paar
woorden op als antwoord op de vraag. Na afloop van de tiendaagse heb je nagedacht over een heel aantal belangrijke zaken
van je leven en je hebt het op papier in een soort dagboekje.
De vragen kun je op verschillende manieren beantwoorden.
Bij het verhaal over Jona die niet naar Ninevé wil, hebben we
de vraag gemaakt: ‘waar wil ik niet naar toe?’
De één zal antwoorden: ‘Ik wil niet naar Arnhem, waar mijn
bedrijf naar toe verhuist’. Dat is een heel letterlijk antwoord.
Maar er zijn ook andere antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld:
‘Ik wil niet trouwen met mijn vriend’. Of ‘ik wil mijn moeder
niet vertellen dat ik geen kinderen kan krijgen’. Of ‘ik wil nu
nog niet dood’.
Misschien is de vraag vooral ook de aanleiding voor een
mijmering over je leven: hoe goed je het hebt en hoe dankbaar
je voor alles bent: je hoeft nergens anders naar toe. Of je merkt
dat je de vraag onzinnig vindt: je wilt de hele wereld gaan
bekijken, je wilt overal wel naar toe.
Misschien lukt het je soms niet om iets op te schrijven.
Dat geeft niet, morgen is er weer een dag. Maar als het je te
veel ergert kun je deze techniek gebruiken: ga zitten, leg je
horloge naast je neer, pak je pen, zet hem op het papier,
begin met schrijven en haal je pen niet van het papier voordat
er één minuut voorbij is. Succes gegarandeerd!
Coen Wessel en Berthe van Soest

dag 1

Van wie zal alleen de dood mij kunnen scheiden? (v. 17)

Jona 1

Waar wil ik niet naar toe? (v. 2)

dag 2

Ruth 1:1-19

dag 3

Wat maakt dat ik mij met een potscherf wil krabben? (v. 8)

Marcus 10:46-52

Wat wil ik dat Jezus voor mij doet? (v. 51)

dag 4

Job 2:1-10

dag 5

Waarom kom ik terug? (v. 18)

Daniel 6:2-25

Welke engel heeft God naar mij gezonden? (v. 23)

dag 6

Lucas 15:11-24

dag 7

Wie moet ik in veiligheid brengen? (v. 14)

Lucas 10:38-42

Waar word ik helemaal door in beslag genomen? (v. 40)

dag 8

Matteüs 2

dag 9

Waaraan kan ik zien dat ik uit God voortkom? (v. 28)

Rechters 16:4-21

Wie of wat neemt mij mijn kracht af? (v. 17)

dag 10

Handelingen 17:16-34

Colofon
Coen Wessel is predikant,
Berthe van Soest werkt als

counselor. Samen selecteerden
zij de bijbelfragmenten en
maakten de vragen van dit
rooster bij De Nieuwe Bijbelvertaling. Zij wonen in
Heerenveen.

Wilt u de Bijbel blijven lezen?

Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft elk jaar een bijbelleesrooster uit. Dit rooster vindt
u op www.bijbelgenootschap.nl.
U kunt het downloaden of een
gratis exemplaar aanvragen via
info@bijbelgenootschap.nl, of
(023) 514 61 46.

