
De Delftse BijbelQuiz promoot de Samenleesbijbel 

Voor de vierde keer is de Delftse Bijbel Quiz (DBQ) georganiseerd door de werkgroep Delft voor het Nederlands Bijbel 
Genootschap (NBG). Een Bijbelquiz is een goede aanleiding om met mensen uit de verschillende kerken/gemeenten 
rondom de Bijbel elkaar te ontmoeten. De Bijbel is immers de basis voor ons christen zijn. 

Zo’n 30 Delftenaren kwamen op maandag 12 oktober 2015 bijeen in de Bethlehemkerk, Florisstraat 2 te Delft. Zij 
vertegenwoordigden verschillende kerken/gemeenten in Delft. Onder leiding van de presentatoren Arnold Vroomans 
(ds. van Binnenstad-Vrijenban) pastor Robin Voorn (Oud-Katholieke Kerk) werden zij getest op hun kennis van de 
Bijbel. Ze kregen 3 serie vragen te beantwoorden. Daarbij moest men 10 keer kiezen tussen 2, 10 keer tussen 3 en 
10 keer tussen vier mogelijke antwoorden kiezen. Na de pauze werden de antwoorden doorgenomen. Dat was 
bijzonder leerzaam! Tussen de vragen en antwoorden werden onder meer plaatjes en verhaaltjes uit de 
Samenleesbijbel getoond. Deze Bijbel in Gewone Taal bevat veel weetjes, gespreksvragen, opdrachtjes, illustraties, 
themapagina’s en liedjes. Op een bijbehorende CD staan 40 liedjes. Deze Samenleesbijbel lijkt bijzonder geschikt om 
samen met kinderen/jongeren te behandelen. Dus vooral geschikt voor     (groot-)ouders en leiding nevendiensten en 
kringen en voor leerkrachten.  

Menig Bijbelvorser had het er moeilijk mee. De winnaars van de voorgaande jaren waren ook aanwezig om hun titel te 
verdedigen. De wisseltrofee (gouden Bijbel) en oorkonde voor de deelnemer met de hoogste score  (28 goede 
antwoorden) ging dit jaar naar Inge Talstra, en de trofee en oorkonde voor het beste team ging naar het team van het 
Boek, CGK Delft.  

Het NBG wil door verschillende vertalingen zoals de Samenleesbijbel het Woord dichtbij de mensen brengen. Zowel 
in Nederland als in het buitenland. Nog altijd zijn er miljoenen mensen die geen Bijbel in hun eigen taal hebben. In 
samenwerking met heel veel nationale bijbelgenootschappen in de International Bibel Society worden vertaalprojecten 
gesteund. Het NBG bestond vorig jaar 200 jaar. Financieel is het NBG afhankelijk van giften van leden en/of 
donateurs. Helaas ontvallen ons vaak oudere donateurs en worden er minder jongere mensen lid. Dat is jammer voor 
het NBG, maar ook voor ieder die geen lid is en daardoor ook geen informatie hebben over alle uitgaven en 
activiteiten van het NBG. Ieder die zich alsnog wil aanmelden als lid van het NBG kan zich bij mij aanmelden. 
Als je lid wordt voor 25 euro per jaar krijg je ook toegang tot de website de bijbel.nl en wordt je lid voor 5 euro 
per maand krijg je tevens de Samenleesbijbel cadeau. 
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