De lijn van de bijbelse
geschiedenis
blok F - nivo 2 - avond 1
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De canon van de bijbelse geschiedenis
Canon Nederlandse geschiedenis straks verplicht
(Novum) - De canon van de Nederlandse geschiedenis wordt verplichte kost voor leerlingen
in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbare onderwijs. Dat
heeft het kabinet besloten op advies van de canoncommissie. Deze commissie heeft onder
leiding van literatuurhistoricus en hoogleraar Frits van Oostrom een lijst opgesteld van
vijftig belangrijke gebeurtenissen in de vaderlandse historie.
De canon volgt de Nederlandse geschiedenis vanaf 3000 voor Christus tot de huidige tijd of
vanaf de hunebedbouwers tot het huidige Nederland, als lidstaat van de Europese Unie.

De moederbelofte – de lijn

Genesis 3:1-15 / Openbaringen 12:1-12
Vertel aan de andere groep waar het bijbelgedeelte over gaat.
Welke overeenkomsten zie je tussen deze twee bijbelgedeelten:
Over wie het gaat in dit bijbelgedeelte:

Wat gebeurt er :

Wat zijn de gevolgen;

Waar loopt het uiteindelijk op uit:

vijandschap

de slang en nageslacht

de vrouw en nageslacht

zal nageslacht van
de vrouw in de hiel bijten

zal nageslacht van de slang
de kop vermorzelen

Vragen
Aan welke kant sta jij in deze strijd? Hoe weet
je dat?
Is het zo dat iedereen z’n hele leven aan één
kant staat, of kun je voorbeelden geven van
mensen die aan de ene kant begonnen en naar
de andere kant overgingen?
Wat weten we over de uitkomst van deze
strijd? Wanneer is de strijd definitief beslecht?

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 7 vensters kennen

Bijbelleesrooster!
Kijk eens in het nieuws van de komende week
of je berichten over vervolging van christenen
tegenkomt. Zo ja, print die uit en neem die mee.

Eventueel acties mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------Genesis 3:1-15
Er zal vanaf de zondeval strijd zijn tussen slangenzaad en vrouwenzaad, tussen
Gods kinderen en de vijanden van God. Uiteindelijk zal een nakomeling van de
vrouw het kwaad voorgoed vernietigen. Het evangelie in een notendop.
Genesis 25:19-23
In de strijd tussen Jakob en Esau wordt iets zichtbaar van de strijd tussen
slangenzaad en vrouwenzaad
Exodus 17:8-16
Ook in de vijandschap van Amelek tegen Israël zien we iets terug van de strijd
die in Genesis 3 al was voorzegd.
Esther 3:1-6
Haman wil heel Israël laten uitroeien. Opnieuw strijd tussen slangenzaad en
vrouwenzaad.
Jesaja 27:1-5
God zal het kwaad uiteindelijk vernietigen en zijn volk verlossen.
Lukas 10:17-20
Het werk dat Jezus begon te doen was een nederlaag voor de satan. De
nakomeling van de vrouw die de slang voorgoed zou vernietigen was geboren!
Openbaring 20:7-15
Uiteindelijk wacht voor satan alleen nog maar het oordeel.

Vrouw en slang de bijbel door
blok F - nivo 2 - avond 2
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19.50
20.00
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Uit de actualiteit
Zie je de strijd?
Bijbelstudie
De strijd op persoonlijk nivo
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Uit de actualiteit
Bangladesh – Het huis van een Bengaalse ex-moslim is op 8
januari in vlammen opgegaan. Volgens een lokale christen
was deze Ashraful slachtoffer van een extremistische aanval.
“We kwamen regelmatig samen in zijn huis en hij leidde een
bijbelstudiegroep. Daarom is zijn huis in brand gestoken.”

Zie je de strijd?

herodes
esau
israël

kanaan
israël

jeruzalem

jezus
jakob

edom

kerk

wereld

babel

Bijbelstudie
Genesis 4: 17-26
17 Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht
Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die
Henoch, naar zijn zoon. 18 Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van
Mechujaël, Mechujaël was de vader van Metusaël en Metusaël was de vader
van Lamech. 19 Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla.
20 Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in tenten
leven en vee houden. 21 Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van
allen die op de lier of de fluit spelen. 22 Ook Silla bracht een zoon ter wereld,
Tubal-Kaïn; hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer
bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naäma. 23 Lamech zei tegen zijn
vrouwen:
‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg!
Vrouwen van Lamech, luister naar mij!
Wie mij verwondt, die sla ik dood,
zelfs wie mij maar een striem toebrengt.
24 Kaïn wordt zevenmaal gewroken,
Lamech zevenenzeventigmaal.’
25 Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter
wereld. Ze noemde hem Set, ‘want,’ zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel,
die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven.’ 26 Ook Set kreeg een zoon,
die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te
roepen.

(kronkellijn onder nageslacht slang)

(rechte lijn onder nageslacht vrouw)

Lamech

De strijd op persoonlijk nivo
Esau
Rachab
Saul
Jij

Aantekeningen:

Enos

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 15 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen
Bijbelleesrooster!
Eventueel acties mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------Genesis 12:1-9
God roept en Abraham gaat, dat is geloven.
Genesis 15
Een wonderlijke verbondssluiting, weet je
wat God hiermee wil zeggen?

UR

Genesis 17:1-13
God verbindt een teken aan zijn beloften, let
erop dat ook jongetjes van nog maar acht
dagen oud besneden moeten worden
Romeinen 4:1-12
Abraham wordt de vader van alle gelovigen
genoemd, ook van gelovigen die niet van het joodse volk afstammen, zij delen
in Gods verbond met Abraham.
Galaten 3:26-29
Wanneer je in Christus gelooft deel je in Gods verbond met Abraham. Dit
gedeelte maakt ook duidelijk dat nu de doop teken is van Gods verbond, de
besnijdenis is niet langer verplicht.
Hebreeën 6:13-20
Opnieuw wordt Abraham in herinnering geroepen als een voorbeeld die door
geduld en vertrouwen heeft gekregen wat God hem had beloofd.
Jakobus 2:19-26
Abraham zijn geloof werd zichtbaar in zijn werken.

’t Verbond met Abraham
zijn vrind
blok F - nivo 2 - avond 3
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Terugblik en intro
De eerste 10 vensters
Persbericht
Bijbelstudie Genesis 15
Abraham en wij vandaag
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Persbericht
Toshiba en Sharp sluiten LCD verbond
AMSTERDAM - De Japanse elektronicagigant Toshiba gaat grote LCD-schermen kopen van
Sharp als onderdeel van een alliantie die de platte beeldschermindustrie moet hergroeperen.
De overeenkomst houdt in dat Toshiba liquid crystal display (LCD) schermen verkrijgt uit een nieuwe
fabriek die Sharp in het westen van Japan aan het bouwen is. De schermen zullen gebruikt worden in
LCD tv’s boven de 32-inch en verkocht onder de merknaam Toshiba. In ruil zal Sharp halfgeleiders
afnemen van Toshiba voor gebruik in zijn eigen LCD tv’s.

Het gaat hier over een verbond, wat is een verbond eigenlijk?
Welke partijen sluiten een verbond?
Wat houdt dat in?
Wat levert het beide partijen op?

God en Abraham sluiten verbond
KANAÄN - God zei tegen Abraham: Ik sluit een verbond met jou en je
nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend
verbond:
Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaän, het land
waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd
in bezit geven, en ik zal hun God zijn. Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij
moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen,
generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen:
alle mannen en jongens moeten worden besneden.

Contract

Welke partijen sluiten een verbond ?
Wat houdt dat in ?
Wat levert het beide partijen op?
Wat is er anders aan dit verbond?

Abraham en wij vandaag
Abraham toen

De gelovigen nu
God kiest uit en roept

God begint:

God begint:

Hij kiest Abraham uit
God kiest Abraham niet omdat hij
beter is dan anderen
God zet Abraham apart, hij wordt
vreemdeling

God geeft zijn belofte

God belooft:

God belooft:

Veel nakomelingen, een groot volk
Het beloofde land
“Ik zal jouw God zijn en die van je
nakomelingen”

God vraagt geloof en vertrouwen
God vraagt van Abraham geloof en
God vraagt van ons ook geloof en
vertrouwen. Hij moet geloven dat:
vertrouwen:
hij een kind krijgt, ook al lijkt het
niet meer te kunnen
hij een land krijgt, ook al is hij er
nu nog vreemdeling
hij op de proef wordt gesteld om
zijn geloof sterker te maken
hij met Gods toorn te maken krijgt
als hij het verbond verbreekt

God geeft een teken
Besnijdenis
Contract
Aantekeningen:

Huiswerk -------------------------------------------

De eerste 20 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen
Bijbelleesrooster!
Eventueel acties mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------De volgende keer gaat het over het verbond dat God sloot met zijn
volk bij de berg Sinaï. We lezen daarom alvast de volgende gedeelten:
Exodus 19:1-6
God benadrukt eerste dat hij heeft bevrijd. Daarna worden pas de geboden
benoemd. Let er ook op dat het volk een koninkrijk van priesters wordt
genoemd, dat betekent dat Israël God bekend moest maken aan de wereld.
Exodus 19:10-25
Zondige mensen en een heilige God, we hebben in het verbond met God niet te
maken met twee gelijkwaardige partners. Dat moest het volk leren op deze
manier.
Exodus 24:1-8
Bij de verbondssluiting werd bloed gebruikt, een vooruitwijzing naar het bloed
van Christus waardoor wij met God worden verzoend.
Jeremia 11:1-8
Het volk Israel had het verbond verbroken door voortdurende afgoderij.
Jeremia 31:31-34
God belooft dat er een nieuw en
beter verbond zal komen.
Lukas 22:14-20
Christus heeft het nieuwe verbond
waar Jeremia over profeteerde
ingesteld
Hebreeën 9:11-15
In de Hebreeënbrief wordt op
allerlei manieren de overgang van
het oude naar het nieuwe verbond

Contract

benadrukt en uitgelegd

Het verbond op de Sinaï
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Terugblik
Uit de actualiteit
Bijbelstudie Deuteronomium 7:6-11
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God woont bij de mensen
De grote verzoendag
Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Uit de actualiteit
75

- tien

geboden
ikzelf - 25

In Trouw stond deze vraag:
“Vindt u de 10 geboden nog actueel?”
Antwoord:
“Ja, die geven richting aan mijn leven”
“Nee, ik geef zelf mijn leven wel richting”

75%
25%

Wat zou jij geantwoord hebben op de vraag in Trouw?
Iemand reageerde als volgt:
’Natuurlijk geven de 10 geboden mij geen richting in het leven, want de
waarden en normen zijn heden ten dage heel anders dan in die tijd. Zo maak ik
zelf wel uit of ik een andere god aanbidt. Daarnaast heb ik niets met de sabbat,
wel met de door een Romeinse keizer ingestelde rustdag zondag, waarop
eigenlijk Sol geëerd wordt'
Wat zou je zeggen tegen degene die bovenstaande reactie schreef?

Bijbelstudie Deuteronomium 7:6-11

Contract

Waarom God een verbond met Israël sloot
I
VI
6 Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is
II VII
gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle
III VIII
andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. 7 Het is
IV
IX
niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief
V
X
kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! 8 Maar
omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw
voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER u
met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht
van de farao, de koning van Egypte. 9 Besef dus goed:
alleen
de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn
beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die
doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
10 Maar ieder die hem haat zal daarvoor
boeten
met zijn leven; de HEER zal hem niet laten
begaan, hij laat
hem persoonlijk boeten. 11 Neem daarom de geboden, wetten en regels die ik u
vandaag voorhoud zorgvuldig in acht.

Waar staat hier dat het verbond op de Sinaï hoort bij het verbond met
Abraham?

Van wie gaat dit verbond uit?

Wat wordt beloofd?

Verschil met het verbond met Abraham
“God geeft de Israëlieten zijn wet. Als ze zich daaraan houden zal Hij hun God
zijn, en voor hun zorgen, anders niet”.
“God heeft de Israëlieten zijn liefde en zorg laten blijken door hen uit Egypte te
bevrijden. Zijn wet is om hun bij die bevrijding vast te houden”.

God woont bij de mensen
Het boek Exodus

Hoe zie je dit terug in je eigen leven

Slavernij in Egypte
God maakt z’n naam
bekend (Ex 3)
Bevrijding uit Egypte
De wet om met God te
leren leven
God komt bij de
mensen wonen

De grote verzoendag
Genesis
Exodus
Leviticus 1-7
Leviticus 8-10
Leviticus 11-15
Leviticus 16
Leviticus 17-20
Leviticus 21-23
Leviticus 24-27
Numeri
Deuteronomium

(heiligdom) wetten over de
verschillende offers
(heiligdom) begin van de dienst in
Gods tent
(leven) reinigingswetten
grote verzoendag
(leven) heiligheid van het dagelijks
leven
(heiligdom) heiligheid van de
priesters en offers, de feesten
(heiligdom) heiligheid van de
tempel, verschillende wetten

Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk
‘God is een God die
zijn volk onvoorwaardelijk liefheeft, en altijd
weer vergeeft’

‘God is een God die de
schuldige straft, en de
zonde nooit ongestraft
laat. Hij eist toewijding’.

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 20 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen
Bijbelleesrooster!
Eventueel acties mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------God had een belofte gedaan aan het koningshuis van David: altijd zal er iemand
uit Davids nageslacht op de troon zitten. Maar in de manier waarop deze belofte
wordt verwoord klinkt al iets door waaruit blijkt dat dit geen gewone davidszoon
zal zijn. Heel lang was het de vraag hoe deze belofte zou worden vervuld en leek
het nergens op uit te lopen, zie bijvoorbeeld de teleurstelling die aan het einde
van psalm 89 doorklinkt. Maar toen kwam een engel die de geboorte van Jezus
aankondigde (Lukas 1) en de belofte uit Samuel 7 werd vervuld.
2 Samuel 7:1-17
2 Samuel 7:18-29
Psalm 89:1-19
Psalm 89:20-38
Psalm 89:39-53
Jeremia 23:1-6
Lukas 1:26-33

David de man naar Gods hart
blok F - nivo 2 - avond 5
Tijd
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19.15
19.25
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Mentorkwartiertje
Terugblik, huiswerk, intro
Wie was David
Man naar Gods hart
Bijbelstudie 2 Samuel 7: 1-16
David en de tempel
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Wie was David
Londen haalt prins Harry terug uit Afghanistan
Londen, 29 febr. Groot-Brittannië haalt prins Harry terug uit Afghanistan. Dat heeft
het Britse ministerie van Defensie vandaag laten weten.
Dat meldt de BBC vanochtend.
Londen wil voorkomen dat de 23-jarige prins Harry een doelwit wordt van de opstandige Taliban. Het is niet
bekend wanneer de jongste zoon van kroonprins Charles en wijlen prinses Diana terugkeert naar GrootBrittannië.
Deze week werd bekend dat prins Harry al sinds december 2007 aan het vechten is in Afghanistan. De 23-jarige
Harry vocht als officier in de frontlinies tegen de Talibaan. Vorig jaar zou de jongste zoon van kroonprins
Charles naar Irak vertrekken. In mei liet het Britse leger weten dat dit niet ging gebeuren. Harry zou een gewild
doelwit zijn voor radicale moslims en daarmee zijn eenheid in
gevaar brengen.
Dat hij in december tóch ging vechten, in Afghanistan, is al een
tijdje bekend bij de Britse media. Deze gaven gehoor aan het
verzoek om erover te zwijgen. Een woordvoerder van het leger zei
het te betreuren dat het nieuws toch is uitgelekt. Dat gebeurde in
een Australisch tijdschrift en een Duitse krant.

De Britse prins Harry op een militair
voertuig in de Zuid-Afghaanse
provincie Helmand province op 18
februari 2008. Foto Reuters

Prins Harry wordt door het leger aangeduid als Cornet Wales en
draagt de bijnaam Bullet Magnet. Hij is de eerste Britse royal in 25
jaar die zich in een oorlogsgebied begeeft. Zijn oom prins Andrew ,
de hertog van York, was tijdens de Falkland-oorlog met Argentinië
piloot.

Maak een krantenbericht over David en iets uit zijn leven

Man naar Gods hart

Bijbelstudie 2 Samuel
7: 1-16

David wordt door God ‘de man naar
mijn hart’ genoemd (1 Sam.13:14).

Formuleer in één zin wat het thema
is van dit Bijbelgedeelte:

.
David
is een man naar Gods
hart omdat
hij……………………………….
………….………………………
………..

………………………………
.………….…………………
……………..

Onderstreep in onderstaande teksten die gedeelten waar het gaat over de belofte
aan David.
v

Jesaja 11:1-4, 10
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2 De geest van de H E E R zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de H E E R .
3 Hij ademt ontzag voor de H E E R ;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

Jesaja 9:5-6

10 Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare
raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader,
Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de H E E R van de hemelse machten.

Jeremia 23:1-6

Ezechiël 34:7-11, 23-25

Wee de herders die de schapen van mijn weiden in
het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de
H E E R . 2 Daarom – dit zegt de H E E R , de God van
Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie
hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en
jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie
zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke
praktijken – spreekt de H E E R . 3 Wat er nog van de
schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen
waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar
hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal
toenemen. 4 Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo
zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er
niet één meer zal worden gemist – spreekt de H E E R .
5 De dag zal komen – spreekt de H E E R – dat ik aan
Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die
als koning een wijs beleid zal voeren en die in het
land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan
wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn
naam zal zijn “De H E E R is onze gerechtigheid”.

7 Daarom, herders, luister naar de woorden
van de H E E R : 8 Zo waar ik leef – spreekt
God, de H E E R –, mijn schapen hadden geen
herder, ze werden weggeroofd en door de wilde
dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet
naar mijn schapen om, jullie hebben alleen
jezelf geweid maar niet mijn schapen!
9 Daarom, herders, luister naar de woorden
van de H E E R : 10 Dit zegt God, de H E E R : Ik
zal de herders straffen en mijn schapen
opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden.
Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal
mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze
niet meer eten! 11 Dit zegt God, de H E E R : Ik
zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor
ze zorgen
23 Ik zal een andere herder over ze aanstellen,
een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar.
Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. 24 Ik,
de H E E R , zal hun God zijn, en mijn dienaar
David hun vorst. Ik, de H E E R , heb gesproken.
25 Ik zal een vredesverbond met ze sluiten, ik
zal het land vrij van wilde dieren maken, zodat
ze zelfs in de woestijn veilig kunnen wonen en
in de bossen onbezorgd kunnen slapen..

Lukas 1:28-33

Amos 9:9-15

28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze
schrok hevig bij het horen van zijn woorden en
vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.
30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang,
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.
31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon
baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een
groot man worden en Zoon van de Allerhoogste
worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de
troon van zijn vader David geven. 33 Tot in
eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde
komen.’

David en de tempel

Koning(in)

9 Op mijn bevel zullen de Israëlieten door alle
volken heen worden geschud, als in een zeef waar
niet één steentje doorheen valt! 10 Alle zondaars in
mijn volk zullen sterven door het zwaard, ook al
zeggen ze: ‘U zorgt er wel voor dat het kwaad ons
niet treft, dat het ver van ons blijft.’
11 Dan zal ik het vervallen huis van David
herbouwen, ik zal de muren herstellen en opbouwen
wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere
luister herstellen. 12 Dan zal Israël in bezit nemen
wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij
eens toebehoorden – spreekt de H E E R , die dit
alles doen zal.
13 Dan komen de dagen – spreekt de H E E R – dat
de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder
de zaaier, dat de bergen druipen van de wijn en alle
heuvels golven van het koren. 14 Ik zal het lot van
mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun
verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze
zullen wijngaarden planten en de wijn ervan
drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten
ervan eten. 15 Ik zal hen terugplanten in hun grond,
en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het
land dat ik hun heb gegeven – zegt de H E E R , jullie
God.

Tempel

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 32 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen
32?
Bijbelleesrooster!
Eventueel acties mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------Jesaja 9:1-6
Een profetie over hoop en iets nieuws. Pas als Christus komt is de werkelijke
betekenis van deze woorden duidelijk.
Jesaja 40:1-11
Ook een profetie van hoop en een nieuwe toekomst. De terugkeer uit
ballingschap kon niet de volledige vervulling zijn. Maar als Christus komt valt
er nieuw licht op deze woorden.
Jeremia 31:27-37

Een nieuw verbond wordt beloofd. Lang was het onduidelijk waar dit over ging.
Maar wat zei Christus toen Hij het avondmaal instelde op de avond van zijn
gevangenneming? ‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed’
Ezechiël 36:16-29
Er wordt iets nieuws beloofd in woorden die het volk op dat moment begreep.
maar opnieuw moeten we zeggen: als Christus komt wordt de werkelijke
betekenis van deze woorden pas duidelijk.
Hosea 14:2-9
In de toekomst zal er weer nieuwe liefde zijn tussen God en zijn volk. God
kondigt nooit zijn oordelen aan zonder over een nieuwe hoopvolle toekomst te
spreken.
Joël 3:1-5
De uitstorting van de Heilige Geest en het laatste oordeel in één blik. Wij weten
vandaag dat het verder uit elkaar ligt wat Joël in één visioen zag.
Amos 9:11-15
Een belofte van een heerlijke toekomst in woorden die het volk toen begreep.
het gaat over wonen in het beloofde land en rust van vijanden, voor altijd. Sinds
Christus weten we dat dit ten diepste slaat op de nieuwe aarde en rust van onze
geestelijke vijand, de satan.

Een nieuw verbond!
blok F - nivo 2 - avond 6
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.30
19.40
19.45
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling en vervolg
Uit de actualiteit
Het nieuwe verbond
Profeten
Profetiën in fasen
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Terugkoppeling en vervolg
Man naar Gods hart
Strijd tussen slang en vrouw
Gehoorzaamheid gevraagd
God gaat tussen de helften door

Christus overwinning
David ik bouw jou een huis
Abraham een groot volk
Eerst gered dan de wet

Koppel een zin uit de eerste kolom aan één uit de tweede. Nummer
vervolgens de vier zinnen op chronologische volgorde

Uit de actualiteit
.

Taïda Pasic moet land uit
Uitgegeven: 28 februari 2006 18:15

DEN HAAG - De 18-jarige vwo-scholiere Taïda Pasic uit Kosovo moet Nederland
verlaten. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) heeft dat besloten
omdat het meisje volgens haar oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de
procedures rond de aanvraag van een verblijfsvergunning.
Taïda heeft 28 dagen de tijd om Nederland te verlaten, anders komt "gedwongen
terugkeer" aan de orde. Het betekent dat het meisje hier niet haar vwo-opleiding kan
afronden. Ze zou over enkele maanden eindexamen doen

Zie je overeenkomsten en verschillen met wat Juda en Israël overkwam in de
ballingschap?

Het nieuwe verbond
Jeremia 31:31-34
31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het
volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,
32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen
ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij
hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden –
spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de
toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal
mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart
schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men
zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden:
“Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein,
kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden
vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.
De boodschap van dit gedeelte in 1 zin:

Profetiën in fasen

moment
van profetie

terugkeer
uit ballingschap

komst van
Jezus

Jezus keert weer

Ezechiel 36:22-32
22 Zeg daarom tegen het volk
1
bij de terugkeer uit ballingschap
van Israël: “Dit zegt God, de
2
als Jezus zijn Geest uitstort
HEER: Ik zal ingrijpen, volk
3
bij de wederkomst
van Israël – niet omwille van
jou, maar omwille van mijn
heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23 Ik zal
mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien
verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de
HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben; 24 ik leid jullie weg bij die volken, ik
breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land erugkeren. 25 Ik
zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein
is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest
geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor
in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens
mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 28 Jullie zullen in het land wonen
dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie
God zijn. 29 Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, ik zal het koren
bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen.
30 De bomen zullen overvloedig vrucht dragen en de akkers zullen een rijke
opbrengst geven; jullie zullen niet meer door andere volken worden bespot omdat
jullie honger lijden. 31 Jullie zullen je al je dwaalwegen en wandaden
herinneren, en jullie zullen van jezelf walgen vanwege jullie gruwelijke zonden.
32 Ik doe dit alles niet omwille van jullie – spreekt God, de HEER; laat dat tot je
doordringen! Schaam je over je schandelijk gedrag, volk van Israël.

Probeer in de marge van de tekst met cijfers aan te geven wanneer deze profetie
vervuld wordt.

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 40 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen
Bijbelleesrooster!
Eventueel acties mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------Wat verandert er allemaal van oud naar nieuw? Elke dag een
voorbeeld.
Lukas 1:26-33
Geen aardse maar een hemelse koning: Jezus is de zoon van David die voor
altijd zal regeren, vanuit de hemel.
Johannes 2:13-22
Geen aardse tempel maar Jezus als tempel. Hij is het teken van Gods
aanwezigheid, en niet langer het gebouw in Jeruzalem.
Kolossenzen 2:16-23
De joodse wet geldt niet meer op precies dezelfde manier sinds Christus.
Matteüs 28:16-20
Niet alleen maar het joodse volk maar álle volken.
Hebreeën 10:1-10
Geen dagelijkse offers meer in de tempel maar vertrouwen
op het ene offer van Christus.
Hebreeën 12:18-22
Geen aardse maar een hemelse stad Jeruzalem.
1 Petrus 1:3-12
In het NT een volledige kennis van Gods genade en het eeuwige,
terwijl dat in het OT nog gedeeltelijk verborgen was.

Jezus en het nieuwe verbond
blok F - nivo 2 - avond 7
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.35
19.40
19.55
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling en vervolg
Wie is Jezus voor jou?
Alles wijst naar Jezus
Wat is nieuw, wat is hetzelfde
Het nieuwe verbond en jij
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Wie is Jezus voor jou?
Jezus is voor mij………….

Alles wijst naar Jezus
Verbond
Moederbelofte:
strijd tussen vrouw en slang

Verbond met Abraham:
God belooft een land en een volk.
Om dat te garanderen gaat God tussen de dierhelften
door.
Verbond op de Sinaï:
eerst gered (viering Pascha) en dan de wet.
Elk jaar grote verzoendag.
Verbond met David:
Er komt een eeuwig koningschap over Gods volk;
Jeruzalem wordt de hoofdstad, en daar woont God in
zijn tempel.
Aankondiging nieuwe verbond:
God zal zijn volk weer terugbrengen in het beloofde
land; Hij zal hen reinigen van zonden, zijn Geest over
hen uitstortende en de wet in hun hart schrijven.

Lijn naar Jezus

Wat is nieuw, wat is hetzelfde
“Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten
af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen” (Jezus, Matteus 5:17)
Oud
Nieuw
1

2

Het volk Israël
God sloot zijn verbond met Abraham en zijn
nageslacht: het volk Israël
Het land Kanaän
God beloofde zijn volk leefruimte: een eigen
land: Kanaän.

Uit alle volken
Jezus zegt: maak alle volken tot mijn discipelen; ieder
die gelooft is nagelacht van Abraham.

(zie b..v. Romeinen 4:13)
3

Jeruzalem
De hoofdstad van het beloofde land is
Jeruzalem, daar woont God, daar komt het
volk samen.

4

Besnijdenis
Als teken van het verbond gaf God de
besnijdenis.

5

Viering Pesach
Het grote feest: de viering van de bevrijding
uit Egypte. Gered door het bloed van het lam.

6

Offers
In de tempel moesten er steeds offers gebracht
worden om het volk met God te verzoenen.

7

Tempel
God woont onder zijn volk in de tempel op de
Sion.

8

De Geest voor sommigen
We lezen zo nu en dan dat Gods Geest mensen
vervulde: b.v. een koning of een profeet.

9

Veel voorgeschreven
Veel zaken waren precies voorgeschreven:
hoeveel je moest geven, wat je mocht eten, op
welke dag je moest rusten, enz.

10

Oorlogen
Israël werd vaak aangevallen door vijanden.
Dan moest er oorlog gevoerd worden om Gods
volk te verdedigen

11

Aardse zegen
Als Gods volk de Here diende beloofde Hij
hen een lang leven in vrede.

(zie b.v. Hebreeen 12:22; Op.21:2)

(zie b.v. Matteus 28:19; Kolossenzen 2:11-12)

(zie b.v. 1 Korinthe 11:23-25)

(zie b.v. Hebreeen 8:25-36)

(zie b.v. 1 Korinthe 3:16; Openbaring 21:22)

(zie b.v. Handelingen 2:17)

(zie b.v. Kolossenzen 2:16-17; Romeinen 13:8)

(zie b.v. Efeze 6:10-20)

(zie b.v. Johannes 6:47)

Maar het is nog steeds hetzelfde verbond:
Zoek de volgende teksten
op, en schrijf hiernaast
welke belofte steeds in
alle fasen van het
verbond dezelfde blijft:

De steeds terugkerende belofte is:

Genesis 17:7;
Exodus 6:7;
2 Samuel 7:24;
Jeremia 31:33b;
Openbaring 21:3

Wat is verder nog hetzelfde:
Dezelfde God: Schepper, Verlosser en Herschepper
Leven naar de wet is antwoord op Gods genade, niet een manier om Gods genade te verdienen
(vergelijk de volgorde in het OT: eerst bevrijd uit Egypte, vervolgens de wet)
God wil een heilig volk (vergelijk 1 Petrus 1:15-16)
Strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad

Het nieuwe verbond en jij
Heeft God ook met jou een verbond gesloten?
Wat betekent dat voor je?

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------De eerste 40 vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen
Bijbelleesrooster!
Eventueel acties mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------Het nieuwe Jeruzalem
Jesaja 60:14-22
In oudtestamentische beelden wordt iets beloofd dat meer lijkt dan herstel van
het aardse Jeruzalem. In het boek Openbaring worden deze beloften opgepakt en
toegepast op het nieuwe Jeruzalem.
Hebreeën 12:18-29
De brief aan de Hebreeën schrijft voor het eerst over het hemelse Jeruzalem.
Openbaring 21:1-8
Het nieuwe Jeruzalem: een stad zonder verdriet
Openbaring 21:9-14
De boodschap van de apostelen is het fundament van het nieuwe Jeruzalem
(vs 14)
Openbaring 21:15-21
Het nieuwe Jeruzalem: ongekend
mooi
Openbaring 21:22-27
Het nieuwe Jeruzalem: Alles draait
om de aanwezigheid van God en het
lam
Openbaring 22:1-5
Het nieuwe Jeruzalem: het paradijs is
weer terug

Het verbond volmaakt
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Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.35
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Herhaling
Denken over de toekomst
Verwachtingen en vragen over de nieuwe aarde
Bijbelstudie
Bespreking van de vragen
Presentatie
Huiswerk en sluiting

Denken over de toekomst

1.

2.

3.

4.

“In de toekomst gaan we steeds meer in de tweede wereld leven.
Terwijl onze computers steeds kleiner en onzichtbaarder worden,
wordt onze aanwezigheid op internet steeds groter.
Alles en iedereen zal worden aangesloten op het Net. En alle
informatie over iedereen is straks terug te vinden in
Cyberspace.
Met het internet heeft de mens een tweede wereld
geschapen, een wereld die misschien niet zichtbaar is,
maar in vele opzichten lijkt op de echte.
Alleen in Cyberspace is iedere handeling die de mens
verricht onuitwisbaar en blijft alle informatie voor eeuwig
beschikbaar.”
(VPRO, Leven in de tweede wereld.)

Wij verwachten ook een “tweede’ leven. In bovenstaande tekst zijn de 4 zinnen
genummerd. Herschrijf het bericht (en met name de cursief afgedrukte tekst) zo
dat er een bericht ontstaan over het tweede leven dat wij verwachten.

Second Life
portal

Bijbelstudie
Openbaring 21:1-8 en Openbaring 22:1-5
Genesis 1 en 2
Schepping

Openbaring 21 en 22
Herschepping

Paradijs/ een hof
Boom des levens en boom van kennis
van goed en kwaad
2 mensen
Rivieren
De man krijgt een vrouw

(21:2)

Een donkere oervloed (1:2)
De mens zal heersen (1:26-28)

(22:5)

Bespreking van de vragen

“Ik ga voor een toekomst met Hem en dat betekent voor mij dat ik nu al
…………………………………………………………………
……

U bevindt zich
ergens hier
1 2 3 4 5 ……

Aantekeningen:

50

Huiswerk ------------------------------------------Alle vensters kennen en op de tijdlijn kunnen plaatsen
Bijbelleesrooster!
Eventueel acties mbt prestatie

Bijbelleesrooster ----------------------------------We zijn in dit blok heel intensief met de bijbel bezig. 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.

