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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.
En 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 - en soms een
deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; ‘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 en ‘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 in het volgende hoofdstuk uitleg.
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S.O.A.P.
S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

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 de Bijbel in 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 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.
Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.
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Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeelten. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou
opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een
samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk
over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - 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?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op.
Wat je hebt gelezen 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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Paulus beeld van Jezus
Scripture - Filemon 1:10, 12, 17-18 "Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn
zoon, ... namelijk Onesimus. - Neem dan hem, met wie ik innig verbonden ben, weer aan. - aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets
schuldig is, breng dat mij in rekening" (HSV)

Observation - Onesimus, een slaaf die bij zijn heer (Filemon) was weggelopen, en waarschijnlijk diefstal had gepleegd. Zo'n slaaf verdiende volgens het Romeinse recht strenge straffen en kon zelfs tot de dood worden veroordeeld.
Maar Paulus doet een beroep op Filemon om Onesimus weer aan te nemen.
Hij heeft Onesimus tot de Heer mogen leiden, waardoor deze niet meer alleen
slaaf is "maar ... meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder" (:16).
Het beroep van Paulus is om Onesimus weer aan te nemen en hem te ontvangen zoals Filemon ook Paulus zelf zou ontvangen en aannemen. En sterker nog,
als Onesimus aan Filemon nog iets schuldig is, biedt Paulus aan om die schuld
over te nemen en te vergoeden.
Wat een mooi beeld van Jezus! Paulus is hier het 'type' van Jezus onze Redder.
Hij treedt op als plaatsvervanger, neemt de schuld op zich en zorgt ervoor dat de
relatie wordt hersteld en dat Onesimus weer recht voor zijn heer kan staan!

Application - Tsjonge, hoe is dat met ons? Doen wij dat ook als we iemand tegenkomen die in vergelijkbare moeilijkheden zit?
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In de eerste plaats mogen we zo iemand tot de Heer leiden zodat hij Jezus leert
kennen als zijn Redder en Losser. Dan mogen we hem helpen zijn weg te vinden
in onze gemeente en daar weer als "geliefde broeder" te worden aangenomen.
Dat is soms moeilijk. Zeker als je Filemon bent, die benadeeld is door de daden
van de 'Onesimus' in het verhaal. Kunnen wij dan vergeven wanneer iemand zich
tot de Heer bekeerd heeft? Nemen wij hem dan aan als "geliefde broeder"?

Prayer - Vader dank U voor Uw Woord en Uw Geest. Dank U voor Uw hulp
bij ons leven, bij vergeving, die voor ons zelf soms erg lastig is, en voor U dagelijks
werk. Dank U dat U ons met Uw Geest op dit pad wilt helpen, het pad van vergeving dat door Uw Zoon Jezus is gebaand.
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