
S.O.A.P.Z. 
Dagelijkse ontmoeting met God

Gebruik een systematische aanpak om door 
de gehele Bijbel te gaan. 

Om mee te beginnen, lees biddend één 
hoofdstuk per dag. Leg verslag van je SOAPZ 
in een notitieboek vast. 

Optie 1: Begin bij Genesis   

Optie 2: Lees beurtelings één hoofdstuk uit 
het Oude Testament en één hoofdstuk uit 
het Nieuwe Testament 

Optie 3: De ‘Zeven Afdelingen Aanpak’, die 
later uitgelegd wordt. 

Kies de aanpak die voor jou het beste werkt.
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Gebruik een 
notitieboek om 
de vijf elementen 
van je SOAPZ 
vast te leggen

•S = Schriftuur (Bijbel): Lees 
biddend één hoofdstuk uit de 
Bijbel. Noteer de verzen die eruit 
springen/ je aanspreken

•O = Observatie: Wat staat er 
eigenlijk in deze verzen? Over God, 
Zijn wegen, mensen, jou? 

•A = Applicatie: Hoe pas ik deze 
verzen in mijn leven toe?

•P = Praten met God (Gebed): Heer, 
help mij om Uw Woord in mijn 
leven toe te passen

•Z = Zegenen: Wie kan ik zegenen 
door met ze te delen wat ik 
vandaag leerde?
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De Zeven 
Afdelingen 

Aanpak

1. Genesis t/m Deuteronomium  

2. Jozua t/m Job  

3. Psalmen  

4. Spreuken t/m Hooglied  

5. Jesaja t/m Maleachi  

6. Mattheüs t/m Handelingen  

7. Romeinen t/m Openbaringen 
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Praktisch

Maak zeven bladwijzers, één voor elke 
afdeling
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Hoe om door de 
Zeven Afdelingen 
te gaan

• Week 1:
1ste dag: Lees hoofdstuk 1 van afdeling 1. 
2de dag: Lees hoofdstuk 1 van afdeling 2. 
3de dag: Lees hoofdstuk 1 van afdeling 3.
Na week 1 hebt je één hoofdstuk van elk 
van de 7 afdelingen gelezen.

Week 2: 
1ste dag: Lees hoofdstuk 2 van afdeling 1. 
2de dag: Lees hoofdstuk 2 van afdeling 2. 
3de dag: Lees hoofdstuk 2 van afdeling 3.
Na week 2 hebt je twee hoofdstukken van 
elk van de 7 afdelingen gelezen.

• In Week 3 lees je hoofdstuk 3 in elk van 
de 7 afdelingen. Gebruik zo deze manier 
van Bijbellezen om de gehele Bijbel 
door te lezen.
• Zodra je één van de afdelingen voltooid 
hebt, begin je opnieuw met de afdeling.
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