Van de schepping tot
de torenbouw van babel
blok F - nivo 1 - avond 1
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.35
19.45
19.50
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Uitleg van deze module
De bijbelse tijdlijn
Weetje : de talen van de bijbel
De vensters
De moederbelofte: genesis 3
De torenbouw van Babel: genesis 11
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Weetje : de talen van de bijbel
Hebreeuws: eerste
verzen van Genesis 1

Grieks: eerste verzen
van Matteus 1

Statenvertaling

NBV

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op
den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag
over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het
water.

3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

De moederbelofte: genesis 3
Genesis 4: 1-4, 17-26
Nageslacht van de vrouw

Nageslacht van de slang

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 5 vensters kennen

Bijbelleesrooster!

Bijbelleesrooster ----------------------------------Genesis 12:1-9
Genesis 18:1-15
Genesis 21:1-21
Genesis 22:1-19
Genesis 25:19-34
Genesis 28:10-22
Genesis 45:1-10

Bijlage bij les F1 niveau 1
Venster 5
Venster 1:

Venster 2 en 3

Venster 4

Van Abraham tot Jozef
blok F - nivo 1 - avond 2

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.25
19.35
19.45
19.50
19.55
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugblik en vooruitblik
Nog even herhalen
Vervolg tijdlijn adhv de stamboom
Venster 6-10
Weetje: verbondssluiting
Abraham en wij
Jakob en Esau
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Vervolg tijdlijn aan de hand van de stamboom

Abraham
S

Stamboom van
Abraham tot Jozef

H

(houdt van jagen)

(is graag bij zijn moeder thuis)

= trouwt met
= krijgen
zoon/dochter
&

(dochter)

Venster 6-10

6 Ik ben een groot
aantal jaren geleden van
Ur verhuisd naar
Kanaan.

2 Ik heb mijn jongste
zoon opdracht gegeven
om zijn vader voor te
liegen.

5 Ik zit in de put. Wie
haalt mij eruit?

1 Ik heb het
eerstgeboorterecht
verkocht voor een
bord linzensoep

6 Ik heb moeten
vluchten voor mijn
tweelingbroer

Abraham
Jacob
Ezau
Farao
Rebecca
Jozef
Benjamin

=d
=n
=v
=r
=e
=o
=b

3 Ik ben de koning van
Egypte en ik heb de
laatste tijd enorm
vervelend gedroomd.

1

2

Abraham en wij
Abraham toen
Abraham wordt uitgekozen door de Here
God.
God koos Abraham uit niet omdat hij
beter was dan de andere mensen
God roept Abraham weg uit Ur en zet
hem apart.
God belooft aan Abraham een nieuw land
waar zijn kinderen veilig kunnen wonen.
God wil voor altijd Abrahams God zijn
en ook voor zijn kinderen.
God vraagt van Abraham geloof en
vertrouwen dat God zijn beloftes zal
nakomen
God geeft als teken van dit verbond de
besnijdenis

Wij nu

3

4

5

6

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 10 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen

Bijbelleesrooster!

Bijbelleesrooster ----------------------------------De volgende keer komen de vensters 11-16 aan de beurt. Het gaat
dan om de geschiedenis van Mozes tot en met Jozua.
Exodus 1:1-22
Exodus 3:1-12
Exodus 12:29-42
Exodus 19:1-9
Exodus 32:1-14
Numeri 20:2-13
Numeri 27:12-23

Van Mozes tot Jozua
blok F - nivo 1 - avond 3

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.35
19.45
19.50
19.55
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugblik en vooruitblik
De reis door de woestijn
God komt wonen onder zijn volk
De canonvensters
De Middelaar tussen God en mensen
Het beloofde land
Prestatie
Huiswerk en sluiting

De reis door de woestijn

Wat gebeurde er bij:
Rietzee:
Mara:
Elim:
Sinai:
Kades:
Nebo:
Jericho:

De Middelaar tussen God en mensen
Middelaar

Mozes

Jezus

Tussen wie?

Wat doet hij?

Vraagt aan de Here
God of Hij ons wil
vergeven. ( Hij pleit
voor ons) 1 Joh 2:1

God - Israel

God – mensen
(wij) 1 Tim 2:5

Vraagt aan de
Here God of Hij
het volk Israel wil
vergeven

Het beloofde land

1 Wat spreekt jou aan de
nieuwe hemel en aarde?
2 Zijn er ook dingen die
jou minder leuk lijken?

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 16 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen

Bijbelleesrooster!

Bijbelleesrooster ----------------------------------Richteren 2:6-16
Ruth 4:13-22
Samuël 3
1 Samuel 8:1-9
1 Samuel 16:1-13
2 Samuel 5:1-10
2 Samuel 7:1-17

Rechters tot en met Salomo
blok F - nivo 1 - avond 4

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.35
19.45
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugblik en intro
Weetje: de indeling van de bijbel
De canonvensters
De periode van de Rechters
David
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Weetje: de indeling van de bijbel
Joodse indeling: Tenach
Te > Thora
Na > Nebiim

= wet :
= profeten:

Ch> Chetubim

= geschriften:

de 5 boeken van Mozes
hier vallen ook geschiedenisboeken als
bv Jozua, Rechters en Koningen onder
het gaat hier dan met name om de
poëtische boeken, de boeken die bij een
bepaald feest gelezen werden, en een
aantal late boeken (bv Kronieken)

De periode van de Rechters
maandag
Dag…………………………
Je had me verteld dat je verliefd was en ik
had beloofd dat ik het niet door zou vertellen.
Maar dat heb ik per ongeluk wel gedaan. Het
floepte er zomaar uit….
Wat zeg je hem/haar dan de dinsdag?

…Sorry, sorry, sorry!
Kunnen we morgen
weer vrienden zijn?
Please?!

woensdag
Dag ………………………………..
Sorry, sorry, sorry ik zal het nooit meer
doorvertellen. Het is weer gebeurd. Kunnen
we morgen weer vrienden zijn?

Namen van de Rechters en Koningen:

Het leven van David
Geboorteplaats:
Vader:
Beroep: 1.
2.
Uiterlijk:
Vriend van:
Zijn kinderen:
Heldendaden:

Latere woonplaats:

Wat weet je nog meer?

Genesis 49:10

Welke situatie is dit?

Lees de tekst voor.
Hoe zie je dat het over een koning gaat?

Hoe zie je dat het hier over de Here Jezus gaat?

2 Samuel 7:12-16 Welke situatie is dit?

Lees de tekst voor.
Hoe zie je dat het niet alleen over David gaat maar ook over
de Here Jezus?

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 21 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen

Bijbelleesrooster!

Bijbelleesrooster ----------------------------------1 Koningen 11:1-13
1 Koningen 12:25-13:3
1 Koningen 18:20-40
2 Koningen 17:1-6
2 Koningen 18:1-12
2 Koningen 21:1-15
2 Koningen 25:1-12

Da da!

Israël en Juda tot
aan de ballingschap
blok F - nivo 1 - avond 5

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.25
19.30
19.35
19.40
19.50
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugblik, huiswerk en intro
Weetje: parallelisme in de hebreeuwse poëzie
Herhaling tijdlijn
Vervolg tijdlijn
Oefenen met de volgende vensterkaarten
De beeldendienst van Jerobeam
Luisteren naar de profetie: 1 Koningen 22:1-9 en 13-16
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Weetje: parallelisme in de hebreeuwse poëzie
Psalm 24: 1-4
1 Van David, een psalm.
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
2 hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft hij haar verankerd.
3 Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
4 Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweert.
vraag

Psalm
1, 32,
49, 86

Psalm
103, 107,
116

Hoe kun je aan deze verzen zien dat het om een gedicht gaat?

Vervolg tijdlijn
Rechabeam, Josafat, Joas,
Hizkia,, Jojakim, Sedekia,
Achab, Jehu, Jerobeam,
Omri,, Elia, Eliza, Jona,
Amos, Hosea, Micha,
Jesaja, Nahum Jeremia

koningen

profeten

De beeldendienst van Jerobeam
vraag

Wat vind jij moeilijk in de bijbel?
Wat vind jij moeilijk aan de Here God.
Welke dingen van de Here God zou jij het
liefst willen vergeten?

1 Koningen 12:25 – 32
25 Jerobeam vestigde zich in Sichem, in het bergland van Efraïm, nadat hij de
stad eerst had versterkt. Later trok hij daar weg en versterkte hij Penuel. 26 Hij
bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen aan het
huis van David 27 en overlegde bij zichzelf: Wanneer het volk naar Jeruzalem
blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de HEER, zullen ze
zich weer hechten aan hun heer, koning Rechabeam van Juda. Dan zullen ze mij
vermoorden en zich weer bij Rechabeam aansluiten. 28 Na rijp beraad besloot
hij om twee gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf. Daarop
zei hij tegen het volk: ‘U bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem
gegaan! Israël, dit is uw god die u uit Egypte heeft geleid.’ 29 Het ene beeld liet
hij in Betel plaatsen, en het andere in Dan, 30 waar het door de Israëlieten in
optocht naartoe werd gebracht. Zo verviel het volk tot zonde. 31 Jerobeam liet
tempels bouwen op de offerhoogten en stelde
priesters aan die niet tot de nakomelingen
van Levi behoorden, maar afkomstig waren
uit alle groepen van de bevolking. 32 Ook
stelde hij op de vijftiende dag van de achtste
maand een feest in dat leek op het feest in
Juda. Hij besteeg dan, in Betel, de treden
naar het altaar om offers op te dragen aan
de stierenbeelden die hij had laten maken. In
Betel installeerde hij ook de priesters die hij
voor de offerplaatsen had aangesteld.

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 28 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen

Bijbelleesrooster!

Bijbelleesrooster ----------------------------------Daniël 1:1-17
Daniël 3:1-12
Daniël 3:1-18
Daniël 5:1-12 en 25-28
Daniël 6:1-10
Daniël 6:11-18
Daniël 6:19-29

Babel

Kanaan

Ballinschap en terugkeer
blok F - nivo 1 - avond 6

Babel

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.30
19.40
19.55
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugblik en intro
Weetje: de wereldrijken
De vensterkaarten 28-32
Daniels voorbeeld
Gebedspunt formuleren
Prestatie
Huiswerk en sluiting

De vensterkaarten 28-32
Daniel
1:3-6; 6:1-4
Welke
persoon:

Ester
Ezra
Nehemia
2:5-7; 2:16-18; 7:1-10
2:1-6; 2:17-18;
7:1-6
7:25; 10:10-12 13:15-17

Daniël

Ester

Wat was
hij/zij:
Wat heeft
hij/zij
gedaan:

28

29

allemaal
van oud
naar
nieuw?
Elke dag
een
voorbeel

Ezra

Nehemia

Daniels voorbeeld
Welke verleiding om mee te doen
aan de cultuur van Babel:

Hoe helpt de Here God:

Daniel 1

Daniel
3:1-27
Daniel
6:2-25

Oh ja die is christen. Dat
kun je wel merken want
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…….

Gebedspunt formuleren

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 32 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen

Bijbelleesrooster!

Bijbelleesrooster ----------------------------------Zeven foto’s van Jezus
Matteus 4:1-11
Hij was volmaakt gehoorzaam
Matteüs 7:21-29
Hij sprak met het gezag van God zelf
Matteüs 8:1-13
Hij genas
Matteüs 8:23-27
Hij had macht over de schepping
Matteüs 9:1-8
Hij vergaf zonde
Matteüs 9:9-13
Hij riep zondige mensen tot bekering
Matteüs 16:21-23
Hij kwam om zich op te offeren

Het leven van Jezus
blok F - nivo 1 - avond 7

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.25
19.35
19.40
19.50
19.55
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Terugblik en intro
De Romeinse overheersing
Het verhaal van Jezus’ leven
De canonvensters
Wat kwam Jezus doen
Jezus stierf in onze plaats
Weer leven zoals het bedoeld is
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Het verhaal van Jezus’ leven
Gewone biografie

Mattheus

Marcus

Geboorte/jeugd Geboorte/jeugd

Werkzame
leven

Werkzame
leven

Laatste dagen , Laatste dagen ,
sterven
sterven

Lucas

Johannes

Geboorte/jeugd

Werkzame
leven

Werkzame
leven

Werkzame
leven

Laatste
dagen ,
sterven

Laatste
Laatste dagen , dagen ,
sterven
sterven

Wat kwam Jezus doen
Stel iemand vraagt jou in één zin moet formuleren wat de Here Jezus op aarde
moest doen. Wat zou je zeggen?

…………………………………………………..

Genesis 2:15-17 en Genesis 3:1-7 of Lucas 4: 1-13
Wie wordt/
worden verleid

Wie is de
verleider

Wat is de
verleiding

Genesis
2:15-17
3:1-7

Lucas
4:1-13

1.
2.
3.

Weerstaan ze
de verleiding?

Jezus stierf in onze plaats - Lucas 23:18-25
Dagblad van Judea
Moordenaar weer op vrije voeten
Van onze redactie binnenland.

Jeruzalem: Pontius Pilatus heeft vanmorgen op aandringen van een grote groep joden Barabbas
Jezus losgelaten. Deze Barabbas Jezus is recentelijk opgepakt en veroordeeld wegens moord.
Deze vrijlating heeft plaatsgevonden tijdens het Pascha. Het is de gewoonte dat onze stadhouder
Pilatus jaarlijks bij elk Pascha een gevangene gratie verleent. Deze keer had de menigte voor de
burcht Antonia de keuze.
Ze konden kiezen uit: Jezus die de Messias genoemd wordt en afkomstig is uit Nazareth en
Barabbas Jezus, een veroordeelde moordenaar. Van de eerstgenoemde is zijn schuld niet
bewezen. De laatst genoemde is onlangs eerlijk veroordeeld. De menigte riep na aandringen van
de joodse leiders dat Pontius Pilatus Barabbas los moest laten. Pilatus is voor de publieke druk
bezweken en heeft Barabbas uit de gevangenis ontslagen. Nadat Pontius Pilatus verklaarde dat
Jezus onschuldig is en hij voor de veroordeling geen verantwoordelijkheid heeft, is Jezus van
Nazareth gekruisigd buiten Jeruzalem.

Hij stierf de dood die wij hadden moeten sterven!!!
Hij leefde het leven dat wij
hadden moeten leven!!!

Weer leven zoals het bedoeld is
“Dit wil de Here Jezus graag dat ik doe”
-

Dank u Here Jezus voor…………………………………………..
Wilt u mij helpen om…………………………………………….

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Alle vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen
Bijbelleesrooster!
‘Dit wil de Here Jezus graag
dat ik doe-lijst’ invullen

Bijbelleesrooster ----------------------------------Belangrijke momenten in het boek Handelingen
Handelingen 1:1-11
Handelingen 2:1-21
Handelingen 2:41-47
Handelingen 9:1-18
Handelingen 10:1-35
Handelingen 16:4-15
Handelingen 28:11-31

- De hemelvaart, de zendingsopdracht
- De uitstorting van de Geest en de eerste preek
- Het leven van de eerste gemeente
- De bekering van Paulus
- Visioen van Petrus, bekering eerste heidenen
- Het evangelie bereikt voor het eerst Europa
- Paulus bereikt Rome

PATMOS

Handelingen tot en
met Openbaring
blok F - nivo 1 - avond 8
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.25
19.30
19.40
19.45
20.00
20.15

Mentorkwartiertje
Herhaling les vorige week
Weetje: over bijbelvertalingen
De vensters 42-50
Het pinksterfeest
Van hof naar stad
Wie ben ik?
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Bijbelvertalingen

Wnt God heeft zfeel liefduh vor
d wrld, dt Hij Zn eniguh Zoon
heeft ggefuh; zdt idur die n Hem
glooft, niej vrloruh gat mar
eeuwg lefuh heeft. Chill!

Raadt eens hoeveel?
Hoeveel talen worden er op de wereld gesproken?
A
B
C.

4000 -5000
5000-6000
6000-7000

In hoeveel talen is de hele bijbel verkrijgbaar?
A
B
C

429
829
1229

In hoeveel talen is alleen het nieuwe testament vertaald?
A
B
C

944
1144
1344

4. In hoeveel talen zijn ze nu bezig met vertalen van de bijbel?
A:
B:
C

1953
2353
2553

5: In hoeveel talen zijn er nog geen bijbels/
bijbelgedeeltes verkrijgbaar? Dus helemaal niets.
A:
B:
C

1851
2051
2251

Het pinksterfeest
Tekst
Numeri 11:24-25
Deuteronomium 34:9
Rechters 6:34
1 Samuël 16:13
2 Kronieken.15:1

Bij wie was Gods Geest? En wat gebeurde er dan?
Welke taak kreeg hij?

Van hof naar stad
Genesis 2: 4-13
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
In de tijd dat God, de H EER , aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen
enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEE R , had het nog niet
laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er
water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de
HEER , de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo
werd de mens een levend wezen. 8 God, de HEE R , legde in het oosten, in Eden, een tuin aan
en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen
opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin
stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. 10 Er ontspringt in
Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een
daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt.
12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) 13 De tweede
rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen.

Openbaring 22: 1-5
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was
helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het
lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten
van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke
maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de
volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust.
De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren
4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht
meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de
Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Kijk jij uit naar de nieuwe hemel en aarde of niet?
Waarom wel/ waarom niet?
Aantekeningen:
----------------------------

Huiswerk ------------------------------------------Blijf oefenen met de 50 vensterkaartjes
Bijbelleesrooster!

Bijbelleesrooster ----------------------------------We zijn in dit blok heel intensief met de bijbel bezig geweest. Het is
belangrijk om je in de bijbel te verdiepen, want zo leer je God kennen in al zijn
veelzijdigheid. Je ziet wat God gedaan heeft in de geschiedenis, Je leert zien
hoe Christus de vervulling is van het Oude Testament, hoe God in Hem al veel
van zijn beloften is nagekomen en wat Hij nog gaat doen. Deze week zeven
bijbelgedeelten die het belang van bijbellezen onderstrepen.
Psalm 78:1-11
Wat God heeft gedaan en gezegd moet doorverteld worden.
Johannes 5:37-40
Om Jezus te herkennen als de Verlosser is blijkbaar kennis van het Oude
Testament nodig, dat is in elk geval wat Jezus zelf duidelijk maakt.
2 Timoteüs 3:14-17
Wat God heeft laten opschrijven, daar moet je je winst mee doen.
Handelingen 17:1-12
De Joden in Berea onderzochten ijverig het oude
testament om te controleren of waar was wat Paulus
over Christus vertelde.
1 Korintiërs 10:1-13
De geschiedenis van Gods volk in het oude testament is
opgeschreven om er van te leren (vers 11).
Romeinen 15:1-6
Opnieuw wordt hier het belang van het oude
testament onderstreept (vers 4). Het is voor
ons opgeschreven om stand te houden in
het geloof.
2 Petrus 3:14-16
De brieven van Paulus worden door Petrus aangeprezen.
Zelfs als ze moeilijk te begrijpen zijn moeten we onze winst ermee doen.

Adam

Abraham

Jozef

Noach

Mozes

Simson

David

Saul

Salomo
Juda

Elia
Debora

Elisa
Jerobeam

Izaäk
Achab

Jozua

Samuël

