®
Bij(bel)sluiter

Hoe lees je de bijbel

Lees voor gebruik altijd de
bijsluiter!

blok F - nivo 3 - avond 1

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.40
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Introductie onderwerp, verwachtingen peilen
Een discussiespel
Hoe ga je zelf om met de bijbel?
Uitleg leesregels
Toepassing leefregels
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Een discussiespel
“Ik vind de boodschap van de bijbel glashelder”
“De bijbel is waar en betrouwbaar, de Koran niet”
“Wij geloven niet in een boek, maar in een Persoon”
“Veel uitspraken in de bijbel zijn tijdgebonden”
“Ik vind de bijbel een erg moeilijk boek”
“Wie van God houdt, leest graag de Bijbel”

Hoe ga je zelf om met de bijbel?
Interview

Wat is Bijbel®?
Bijbel® is het Woord van
God en een middel dat
De Weg wijst. Bijbel® bevat
geïnspireerde verhalen van
mensen die De Weg
kennen. ……….

Wanneer gebruikt u
Bijbel®?
U hebt dit middel gekregen
omdat u De Weg kwijt was
of bent. Bijbel® helpt u De
Weg terug te vinden……..

Uitleg leesregels
1. Erkennen van reliëf in de bijbel
Heel de bijbel is Gods Woord, maar dat betekent niet dat elk stukje in de bijbel even
belangrijk is. De bijbel is een heel gevarieerd boek waarin verschillende schrijvers in
verschillende tijden hun bijdrage hebben geleverd. We vinden ook veel verschillende
soorten teksten: geschiedenis, liederen, wetten, brieven, enz.
Elk tekstgedeelte is dus voor ons vandaag niet even belangerijk. Zo zijn de hoofdstukken
die gaan over de verdeling van Kanaän (Jozua 12ev) en opsomming van de namen van hen
die uit de ballingschap terugkeerden (Ezra 2) minder belangrijk dan de woorden van de
Here Jezus in de bergrede (Matteüs 5-7) .

Voorzorgsmaatregelen
Bij het gebruik van
Bijbel® is het van
belang dat u de
hiernaast genoemde
leesregels in acht
neemt…….

Samengevat: _____________________________________

2. Schrift met schrift vergelijken:
Zoals in elk boek, moet je ook in de bijbel de teksten goed in hun verband lezen. Vaak moet je er andere
gedeelten in de bijbel bij betrekken om goed te begrijpen wat een bepaalde tekst betekent.
Zelfs de duivel gebruikte teksten uit de bijbel (tijdens de verzoeking in de woestijn), maar Jezus liet Hem steeds
merken dat hij de teksten uit hun verband gerukt had.
Samengevat: _____________________________________

3. Tijdbepaald in plaats van tijdgebonden
De bijbel is in een andere tijd en in een andere cultuur geschreven. Dat is de reden dat sommigen zeggen: ‘wat
hier staat is tijdgebonden, en heeft ons niets meer te zeggen’. Maar dan maak je je te makkelijk van een tekst af.
Wat in de tekst staat is vaak tijdbepaald. De eerste vraag is dan: wat betekende het toen in die situatie. De
volgende vraag is: en hoe kun je die betekenis overzetten naar vandaag. Een simpel voorbeeldje:
“Dan zullen ze hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen” is een uitspraak uit een tijd dat er nog met zwaarden
en simpele ploegen werd gewerkt, maar het is niet moeilijk om te begrijpen dat hier het einde van de oorlog en
het begin van een periode van vrede aangekondigd wordt.
Samengevat: _____________________________________

4. Christologisch lezen
Alles in de Bijbel draait om Jezus Christus. In Hem hebben we God pas echt leren
kennen. Hij is de lang verwachte beloofde verlosser. Ook het hele Oude testament
getuigt van Hem (Joh 5:39). De geschiedenis van Israël is gericht op zijn komt, en met
zijn komst is de geschiedenis een
nieuwe fase ingegaan. Je zult je dus altijd af moeten vragen wat een bepaald gedeelte in
de bijbel zegt over Jezus en zijn verlossingswerk.
Samengevat: _____________________________________

Toepassing leefregels (1-4)
 De wetgeving in het Oude Testament is niet meer één op
één over te plaatsen naar onze tijd. We moeten zoeken naar
een vertaalslag en naar onderliggende principes. Heel
anders is dat met een bijbelgedeelte over bijvoorbeeld de
werking van de liefde (1 Korintiërs 13) dat we zo kunnen
toepassen.

Hoe gebruikt u Bijbel®?
Het gebruik van Bijbel®
verschilt per persoon. U
kunt Bijbel® zowel thuis
als tijdens de kerkdienst of
jeugdavond gebruiken……

 Als je in de bergrede leest “En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet,
maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren’ (Mt 5,39) kun je
denken dat Jezus absolute geweldloosheid preekt. Maar in Romeinen 13 staat van de
overheid ‘Ze voert het zwaard niet voor niets’ (Rom13,4).
 In de woestijn treedt Mozes op als middelaar tussen God en het volk. Het is alleen
vanwege hem dat God met zijn volk door wil. Toch schiet ook Mozes tekort, en mag
hij het volk niet in het beloofde land brengen. Je kunt deze geschiedenis pas goed
begrijpen als je achter Mozes de grote Middelaar Jezus Christus ziet.
 Jezus geeft zijn discipelen de opdracht om elkaar de voeten te wassen (Johannes 13).
In die tijd was dit een algemeen voorkomende handeling. Vandaag reizen we meestal
niet meer met open sandalen over stoffige wegen en zijn we dan ook niet meer
geroepen om elkaar de voeten te wassen. De goddelijke openbaring in deze opdracht is
echter nog steeds geldig: We zijn geroepen tot onderling dienstbetoon en moeten ons
zo nederig mogelijk opstellen.
 Je kunt het boek Esther zien als een verhaal van de bevrijding van de joden. Maar iwe
de bijbel kent ziet achter de aanval van Haman, de satan die probeert te voorkomen dat
de beloofde verlosser geboren wordt.
 De opdracht aan het volk Israël om de kanaänitische volken uit te roeien kunnen we
niet zomaar toepassen in oorlogssituaties vandaag. Dit betrof een unieke fase in de
geschiedenis van Gods volk. Wij hebben vandaag ook te maken met de woorden van
de Here Jezus dat we onze vijanden moeten liefhebben.
 Paulus geeft instructies over het eten van offervlees. Daar hebben we vandaag niet
meer mee te maken. Toch heeft dit onderwijs voor ons betekenis. We leren ervan dat
we in de gemeente geen onnodige aanstoot mogen geven, dat onderlinge liefde boven
persoonlijke vrijheid gaat en dat we niet mogen veroordelen of minachten.
 In 1 Johannes 3:9 staat: ‘Een ieder die uit God geboren is doet geen zonde.’ ‘Zie je
wel’, wordt er door sommige gelovigen gezegd, ‘als je echt wedergeboren bent ben je
niet langer een zondaar.’ Hier is tegen in te brengen dat Johannes in dezelfde brief
schrijft dat wij onszelf misleiden wanneer we zeggen dat we geen zonde hebben (1:8),
dat we een voorspraak hebben bij de Vader wanneer we in zonde vallen (2:1) en dat
een broeder kan zondigen (5:16). Vers 9 van hfst 3 moet dus betekenen: Wie uit God
geboren is lééft niet in zonde, gaat niet door met zondigen alsof er niks is gebeurd.

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------50 canon-kaartjes elke les meenemen

Bijbelleesrooster lezen

De volgende les begint met een discussie over
de tijdgebondenheid van sommige
bijbelteksten. We nemen als voorbeeld 1 Korintiërs 11:216. Op grond van deze tekst zijn er kerken waar de
vrouwen altijd een hoed ophebben als ze naar de kerk
gaan. Zoek argumenten voor of tegen dit standpunt
(afhankelijk van bij welke groep je bent ingedeeld). Lees
het gedeelte thuis en proberen te begrijpen wat de uitleg
voor ons vandaag moet zijn.

Mogelijke bijwerkingen
Het gebruik van Bijbel®
kan leiden tot discussie.
Bovendien kan Bijbel®
verslavend werken. Vertel
daarom altijd uw omgeving
dat u dit middel gebruikt….

Bijbelleesrooster ----------------------------------Volgende week gaat het over lijnen trekken door de bijbel. In het
bijbelleesrooster één voorbeeld: de lijn van ‘God woont bij de mensen’
Exodus 25:1-9
De tabernakel moet worden gebouwd zodat zichtbaar kan worden gemaakt dat
God onder zijn volk wil wonen
1 Koningen 6:1-13
De tempel die Salomo heeft laten bouwen neemt de ‘functie’ van de tabernakel
over
2 Koningen 25:8-12
De ballingschap is het oordeel van God over de zonde van zijn volk. De
verwoesting van de tempel maakt duidelijk dat God niet meer temidden van het
zondige volk kan wonen.
Haggai 1
In de periode na de terugkeer uit de ballingschap moest de tempel weer
opgebouwd worden. Helaas vonden de teruggekeerde Israëlieten hu eigen
huizen belangrijker, tot woede van God
Haggai 2:1-10
De toekomstige heerlijkheid van de tempel zal groter zijn
dan het ooit geweest is. Een belofte die is vervuld in de
komst van Christus die zichzelf als de nieuwe tempel zag
Johannes 1:1-14
Letterlijk staat er in vers 14: ‘het Woord (=Jezus) heeft
onder ons getabernakeld’. In Jezus woont God onder de
mensen, Hij is de nieuwe tempel.
Openbaring 21:1-5
Hier gaat het naar toe: een nieuwe hemel en aarde, en
God woont onder ons.

Dosering
Het gebruik van Bijbel® is
naar behoefte. Als richtlijn
geldt een dosering van
tenminste 1 maal daags.
Heeft u per ongeluk een
dosering overgeslagen
dan kunt u zonder
bezwaar de volgende keer
een dubbele dosering
nemen.

Holy Spirit trademark©

Lijnen door de bijbel
blok F - nivo 3 - avond 2

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.25
19.35
19.45
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik en vooruitblik
Hoedjes in de kerk
De hoofdlijn van de bijbel
De hele lijn in 50 vensters
De lijn gezien vanuit de moederbelofte
De lijn ‘God woont bij de mensen’
Prestatie
Huiswerk en sluiting

De hoofdlijn van de bijbel
Je zit in de trein even in je bijbel te lezen. Tegenover zit iemand die je vraagt:
“hè, de bijbel, kun jij mij misschien kort vertellen waar die over gaat?”
Schrijf hier je
antwoord op:

De lijn gezien vanuit de
moederbelofte
Genesis 3:15
15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop,
jij bijt hen in de hiel.’

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

Genesis 3

Openbaring 12

De lijn ‘God woont bij de mensen’

Aantekeningen:

Huiswerk ---------------------------------------------50 canon-kaartjes elke les meenemen
Bijbelleesrooster lezen
Op internet informatie over het evangelie van Judas opzoeken. De
stelling waar we over gaan discussiëren is: Het evangelie van Judas
laat zien dat de geschiedenis van Jezus net zo goed anders kan zijn dan die
welke verteld wordt in de bijbelse evangeliën

Bijbelleesrooster ----------------------------------Lukas 1:1-4
Lukas legt er alle nadruk op dat hij onderzoek heeft gedaan en een zo
betrouwbaar mogelijk verslag heeft gemaakt. En bedenk: Alles wat hij schreef
kon op dat moment nog gecontroleerd worden!
Johannes 20:30-31 en 21:24-25
Ook Johannes heeft zich aan de feiten gehouden. Hij benadrukt dat zelf en in de
allerlaatste verzen van zijn evangelie zijn het waarschijnlijk oudsten uit de
gemeente die dit getuigenis van de apostel Johannes bevestigen.
1 Korintiërs 15:1-8
Paulus noemt namen van mensen die Jezus gezien hebben na zijn opstanding.
De opstanding is geen ‘mythe’ die in de loop van de eeuwen vorm heeft
egkregen. het is geschiedenis.
1 Korintiërs 15:12-19
Paulus is zich er heel goed van bewust dat jij en de andere apostelen leugenaars
zijn als Christus niet uit de dood zou zijn opgestaan. Maar komt Paulus over als
een leugenaar? En welk belang zou hij hebben om voor een leugen gevangen
naar Rome te gaan en als een martelaar te sterven?
2 Petrus 1:12-21
Ook Petrus benadrukt dat hij en de andere apostelen maar niet wat verzonnen
hebben maar dat ze ooggetuigen waren van wat Christus deed en zei.
1 Johannes 1:1-4
Johannes benadrukt het niet alleen in zijn evangelie maar ook in zijn brieven:
Wat hij over Christus vertelt en schrijft berust op feiten.
Handelingen 26:21-29
Paulus kan zich niet voorstellen dat Agrippa onwetend is met betrekking tot de
gebeurtenissen rond Jezus Christus, het is immers niet ergens in een uithoek
gebeurd maar in Jeruzalem, iedereen heeft het erover.

De evangeliën en
hun betrouwbaarheid
blok F - nivo 3 - avond 3

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.40
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik en intro
Discussie: het evangelie van Judas
Historisch betrouwbaar?
Wat is het belangrijkste in de evangeliën
Verschillen tussen de evangeliën
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Historisch betrouwbaar?
Geschrift
Ceasars
Gallische
oorlogen

Nieuwe
Testament

Ontstaan

Oudst bewaarde
exemplaar

Aantal exemplaren

58-50 v.C.

900 n.C.

9 a 10

5000 grieks

40-100 n.C.

130 n.C
(volledige
manuscripten
350 n.C)

100000 latijn
9300 andere

Het boek ‘de Gallische oorlogen’ van Julius Caesar is de enige historische bron,
die vertelt dat Caesar na het lot geworpen te hebben, de Rubicon overtrok en
optrok tegen de stammen in Gallië. Elk geschiedenisboek over die tijd vertelt
deze geschiedenis.
De geschriften (evangeliën) van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vertellen
alle 4 dat Jezus van Nazareth gekruisigd is en na drie dagen uit de dood is
opgestaan. Toch zijn er maar weinig geschiedenisboeken die deze feiten als
waar gebeurd vermelden.

Van

dit verschil?!

Argumenten voor de betrouwbaarheid van de evangeliën:
1
2
3
4
Welke spreekt je het meest aan?

Wat is het belangrijkste in de evangeliën
Geboorte en
jeugd
Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes

3 jarig
optreden

Laatste week
(sterven en
opstanding)

Verschillen tussen de evangeliën
De verschillende schrijvers van
de evangeliën hebben vanuit
verschillende gezichthoeken de
geschiedenis van Jezus
opgeschreven:
Matteus

Marcus

Lucas

Johannes

Jezus is…

De beloofde
koning

De dienstknecht
van God

De Mensenzoon

De Zoon van God

De oorspronkelijke lezers
waren…

Joden

Niet-joden,
romeinen

Grieken

Christenen over
de hele wereld

Belangrijke
thema’s…

Jezus is de
Messias, de
vervulling van
de OT-profetie.

Jezus
ondersteunde
Zijn woorden
met daden

Jezus was God
maar ook
volledig mens

Geloof in Jezus is
noodzakelijk voor
redding

De schrijver is…

Leraar

Verteller

Geschiedkundige en arts

Theoloog

Meeste nadruk
op…

Jezus’ preken
en woorden

Jezus’
wonderen en
daden

Jezus’
menselijkheid

De uitgangspunten van Jezus’
onderwijs

Matteüs…. is waarschijnlijk oorspronkelijk in het hebreeuws geschreven en
was gericht op de joodse christelijke gemeente in Jeruzalem. Dit verklaart dat
Matteus heel veel uit het OT citeert en laat zien hoe Jezus het OT tot vervulling
brengt.
Marcus….is volgens hele oude gegevens uit de kerkgeschiedenis weliswaar
geschreven door Markus maar gedicteerd door Petrus. Het is een veel bondiger
en korter verslag opgetekend n.a.v. Petrus’ herinneringen en mogelijk korte
aantekeningen en fragmenten van Jezus’ onderwijs.
Lucas ….is geschreven voor een zekere Theofilus (zie eerste verzen Lucas). Hij
schrijft dat hij heel nauwkeurig onderzoek heeft gedaan, wat zijn bronnen zijn
maakt hij verder niet bekend, maar het lijkt erop dat hij in elk geval met Maria
contact heeft gehad (zie bijv. het verhaal over de 12 jarige Jezus in de tempel).
Johannes ….schreef zijn evangelie als laatste (rond het jaar 90 of 100) en richt
zich op die gebeurtenissen die in de andere evangeliën niet of minder aan de
orde komen. Zijn evangelie heeft een heel andere stijl dan de andere drie, en
benadrukt sterker dan de andere drie de goddelijkheid van Jezus.

a. Matteus 26:17; Marcus 14:12; Lucas 22:7
Hoe blijkt uit deze verzen dat Matteüs voor joden schreef en Marcus en Lucas
voor niet-joden?
b. Matteus 21:42-43; Marcus 12:10-11; Lucas 20:17
Hoe blijkt uit deze verzen dat Matteüs voor joden schreef en Marcus en Lucas
voor niet-joden?
c. Marcus 1:35-36; Lucas 4:42
Welke informatie over de schrijver van het evangelie van Marcus, zie je
geïllustreerd als je beide teksten vergelijkt?
d. Lucas 8:43; Marcus 5:25-26
Als je weet dat Lucas arts was, wat valt dan op als je deze verzen vergelijkt?
e. Matteus 2: 15 en 23; Johannes 20:28-31
Verklaar m.b.v. de informatie hierboven waarom deze teksten net bij deze
evangelist gevonden worden.

Aantekeningen:

Huiswerk ---------------------------------------------Eerste 15 canon-kaartjes kennen
Bijbelleesrooster lezen
De stelling waar we over gaan discussiëren is:
“Er staan fouten in de bijbel”
Zoek de komende week argumenten bij je standpunt: Als je het eens bent met de
stelling zoek dan voorbeelden van evt. fouten. Ben je het er niet mee eens zoek
dan argumenten om uit te leggen dat er geen fouten in de bijbel kunnen staan.

Bijbelleesrooster ----------------------------------Volgende week gaan we het hebben over het ontstaan van de bijbel.
Lees als voorbereiding daarop de volgende gedeelten:
Exodus 24:3-8
Mozes schreef al de woorden op die God tot hem sprak
Deuteronomium 32:24-26
Ook de wetten uit het boek Deuteronomium (aan het einde van de woestijntijd)
werden door Mozes opgeschreven
Jozua 24:23-28
Jozua voegde zijn geschiedenis toe aan het ‘wetboek’ dat Mozes was beginnen
te schrijven
1 Kronieken 25:1-3
In vers 3 lezen we dat door de zangers in de tempel werd geprofeteerd onder het
loven van de Here. De Geest van God werd ontdekt in liederen die werden
gedicht. Zo kunnen een aantal van onze psalmen zijn ontstaan.
2 Samuel 23:1-7
We lezen dat David zich bewust is dat de Geest van de Here door hem spreekt
op dat moment. Op dezelfde manier kunnen veel van zijn psalmen zijn ontstaan.
Hij wist wanneer hij werd gedreven door de Geest van God.

Matteüs 4:1-11
Jezus bestrijdt satans verleidingen telkens met een woord uit het oude testament.
‘Er staat geschreven’. Voor Hem had het oude testament gezag.
2 Timoteüs 3:14-17
Er was al heel vroeg een duidelijk besef dat er onderscheid is tussen gewone
boeken en door God geïnspireerde boeken.

Het ontstaan van de bijbel
blok F - nivo 3 - avond 4

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.40
19.50
19.55
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik en vooruitblik
Discussie
Eén boek dat langzamerhand ontstaan is
Hoe gaat Jezus om met het OT
Het ontstaan van het Nieuwe Testament
Het gezag van de bijbel
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Eén boek dat langzamerhand ontstaan is
1: Exodus 24:3-4a en Deuteronomium 31: 24-27
De eerste 5 Bijbelboeken worden de boeken van Mozes genoemd. Ze bevatten wetten die
Mozes rechtstreeks van God gehoord heeft. Toch is er ook na Mozes’ dood nog aan gewerkt.

2: Spreuken 1:1 en Spreuken 25:1
Spreuken is een verzamelbundel van spreuken. Sommigen zijn pas in de tijd van Hizkia
verzameld en overgeschreven.

3: Psalm 14 en 53
Ook het psalmenboek is een verzameling waarin verschillende oudere bundels zijn
opgenomen. Zo kan het dat twee keer dezelfde psalm is opgenomen.

4: Lukas 1: 1-4
Lukas heeft alles onderzocht wat ook anderen al hadden opgeschreven, en heeft toen zijn
eigen weergave van het verhaal opgeschreven.

hvchv
bahbc
hb
n
n
u
u

bchy
gycc
hscy
gy

vhvhg
byygy
gygy
y

1400

400

50

90

Nieuwe Testament

Oude Testament
Geschreven in het Hebreeuws
Je vindt in het OT de volgende boeken:
* De thora , die boeken van Mozes
* De historische boeken:
* De poëtische boeken: Job t/m Hooglied
* De profetische boeken: Jesaja t/m Maleachi

Geschreven in het Grieks
Je vindt in het NT de volgende boeken:
* De evangeliën
* Handelingen
* De brieven
* Openbaringen

De bijbel is één boek want:
Genesis 1:1 en
Openbaring 21:1
Johannes 5: 39
Johannes 20: 30
2 Petrus 1:20-21

© HG puzzle 66 pieces

Hoe gaat Jezus om met het OT
Wat zegt dit over hoe
Wat zegt dit over het OT?
Jezus omgaat met het OT?
Johannes 5:39

Lucas 24:27

Lucas 11:51

Matteus 4:1-11

‘De Schriften blijven
altijd van kracht en
getuigen van Mij’

OT

Christus

‘Mijn Woord heeft gezag, de
apostelen zullen het doorgeven
aan alle volken en zullen daarin
geleid worden door de heilige
Geest’
NT

Aantekeningen:

Huiswerk ---------------------------------------------Eerste 28 canon-kaartjes kennen
Nadenken over wat de betrouwbaarheid van Gods woord voor hen
persoonlijk betekent
Bijbelleesrooster lezen
.

Volgende week zal de discussie gaan over de doodstraf. Zouden we
die in Nederland wet in moeten voeren? Denk na over de volgende
stelling:
Op grond van teksten uit het oude testament is de
doodstraf te verdedigen.
Zoek thuis ter voorbereiding de volgende teksten op:
Exodus 21:12-17, Exodus 21:24, Leviticus 20:1-16,
Leviticus 24:20, Deuteronomium 19:21,
Deuteronomium 22: 20-24.

Bijbelleesrooster ----------------------------------Johannes 5:39-47
Christus zegt dat het oude testament van Hem getuigt, over Hem gaat.
Handelingen 10:1-16
In de periode van het nieuwe testament is het onderscheid tussen jood en nietjood en tussen rein en onrein opgeheven.
Galaten 3:1-9
Als het gaat om de doorgaande lijn van Gods verbond met Abraham is er wel
een fundamentele eenheid tussen het oude en nieuwe testament.
Efeze 2:11-22
Sinds de komst van Christus is er geen onderscheid meer tussen de volken, de
les uit handelingen is door de apostelen goed begrepen.
Kolossenzen 2:16-19
De joodse feesten en rituelen – voorgeschreven in de wet – waren een schaduw
van de werkelijkheid die Christus kwam brengen.
Hebreeën 10:1-10
Hetzelfde thema als in Kolossenzen 2. De wet van Mozes was een schaduw van
de werkelijkheid die Christus kwam brengen. Hier wordt het toegespitst op de
offerdienst die vooruitwees naar Christus’ offer.
1 Petrus 2:7-10
In vers 9 en 10 worden allerlei uitspraken uit het oude testament – die toegepast
werden op het volk israel – nu toegepast op de nieuwtestamentische gemeente.

Twee testamenten, één bijbel
blok F - nivo 3 - avond 5

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.35
19.40
19.45
19.55
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik, huiswerk, intro
Discussie: de doodstraf
Bijbelstudie
De verschillen OT-NT
A. Van nationaal naar ‘uit alle volken’
B. De diepere geestelijke betekenis wordt steeds duidelijker
C. Naar een groter eigen verantwoordelijkheid en meer radicaliteit
Prestatie
Huiswerk en sluiting
Laatste oordeel

Bijbelstudie
Zondvloed

Toren van Babel

Genesis 12 – evangeliën
Israel
Genesis 1-11
Alle volken

Handelingen – Openbaring
Alle volken

De verschillen OT-NT
Oude Testament

Nieuwe Testament

A Van nationaal naar ‘uit alle volken’
Gods volk
B De diepere geestelijke betekenis wordt steeds duidelijker
Tempel

Beloofde land

Doodstraf
C Naar een groter eigen verantwoordelijkheid en meer radicaliteit
Geven
D Huiswerkopdracht

B. De diepere geestelijke betekenis wordt steeds
duidelijker
Tempel:
Beloofde land:
Doodstraf:

Joh. 2:19, 1 Kor. 3:16, 2 Kor. 6:16, Opb. 3:12, Opb. 21:22.
Rom.4:13, Fil.3:20, Hebr 11:8-10, Hebr 11:13-1, Opb 21:1-3
Rom 13:4;1 Kor 5:9-13

C. Naar een groter eigen verantwoordelijkheid en
meer radicaliteit
Leviticus 27:30-33
Maleachi 3: 8-10
Lukas 11:42
Lukas 14:33
2 Korinthe 8:4-5.8-9
2 Korinthe 9:7

Aantekeningen:

Huiswerk ---------------------------------------------Eerste 32 canon-kaartjes kennen (OT)

Bijbelleesrooster lezen
Volgende week gaan we discussiëren over de vraag: komt Jezus nog
deze generatie terug? Zoek ter voorbereiding op internet op hoe
bijvoorbeeld Bottenbley en Stoorvogel (voorgangers baptistenkerk) daarover
denken.
Zoek de verschillen en vul in in vak D van de tabel op blz. 2:

Jeruzalem

Aardse vijanden
(aanwijsbare mensen,
volken)
Rijkdom, voorspoed,
sterk in aards perspectief

Rein en onrein,
vooral ceremonieel
(dieren, rituele wassinge,
zie bijv. Leviticus 11-15

Het nieuwe en hemelse Jeruzalem
(Galaten 4:25-26, hebreeën 12;22 , Opb 3:12 ,
Opb. 21:2 , Opb. 21:10 )
Geestelijke vijanden
(Filippenzen 1:28, 2 Tess. 2:4, Titus 2:8 , Efeze
6:12 , Romeinen 8:7 , Jakobus 4;4 , 1 Korinte
15:26 , Hebreeén 10:13 )
Geestelijke rijkdom, eeuwige leven
(Lukas 12:21 , 1 Korinte 1:5 , 2 Korinte 6:10 , 2
Korinte 8:9 , Efeze 1:18 , jakobus 2:5, Opb. 3:18 ,
Filippenzen 4: 12 ev , Romeinen 8: 31 ev , Opb.
21)
Schema van rein en onrein niet meer
gekoppeld aan dieren, rituele wassingen,
ziektes etc. maar meer geestelijk: zondig is
onrein, Christus maakt rein.
( Matteus 5:8 , handelingen 10 , Rom 14:20 ev ,
Fil 1:10 , Fil 4:8 , 1 Tim 5:22 , Titus 1;15 ,
Kolossenzen 2 , Efeze 5:26 1 Johannes 1:7 , 2 Kor
6:17 etc etc )

Bijbelleesrooster ----------------------------------Matteüs 24:1-14
We kunnen de dag van Jezus’ komst niet berekenen maar er zijn wel
omstandigheden die wijzen op zijn komst.
Matteüs 24:23-31
De wederkomst zal onverwachts zijn, en het zal voor iedereen duidelijk zijn.
Matteüs 24:36-51
Ben jij er klaar voor?
Handelingen 2:14-21
Vanaf Pinksteren leven we in ‘het laatste der dagen’.
Romeinen 13:11-14
Leven in de verwachting van de wederkomst betekent veel voor je manier van
leven.
1 Korintiërs 7:29-31
Leef alsof elke dag de laatste kan zijn. Laat je dus niet meer volledig in beslag
nemen door iets dat tijdelijk is. Richt je gedachten op de eeuwigheid.
1 Tessalonicenzen 5:1-11
Paulus citeert de Here Jezus: De dag van de wederkomst zal onverwacht zijn.
Leef zo dat het je niet overvalt.

Het einde der tijden
blok F - nivo 3 - avond 6
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.40
19.45
19.55
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik, huiswerk, intro
Discussie: Komt Jezus nog deze generatie terug?
Wat is het einde der tijden
Maar het duurt al zo lang
Wij leven in de laatste tijden
Verlangen naar de wederkomst
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Wat is het einde der tijden
Handelingen 2:17-21
17 “Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen
droomgezichten.
18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en
rook.
20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan
in bloed
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept
worden gered.”

1. Petrus citeert de profeet Joël die over ‘het einde der
tijden’ heeft geprofeteerd. Welk antwoord moet je op
basis van dit Bijbelgedeelte geven op de vraag: ‘Wanneer
is het einde der tijden?’
2. Wat zal volgens Petrus/Joël allemaal karakteristiek zijn
voor die laatste dag?
3. Johannes zegt in 1 Johannes 2:18 “Kinderen het laatste
uur is aangebroken”. Wat zegt dit over de discussie of
Jezus nog in deze generatie terugkomt?

Wij leven in de laatste tijden
We leven in de laatste dagen en we weten dat Jezus elk moment terug kan komen
op aarde. Hij komt als een dief in de nacht. Wat er in de bijbel over het eind der
tijden geschreven staat, staat er niet om ons te vertellen wanneer we die dag
moeten verwachten, maar hoe we hem moeten verwachten.
Hoe moeten we leven in ‘de laatste tijden’
-

1 Tessalonisenzen 5:1-10 / Romeinen 13: 11-14

Verlangen naar de wederkomst
De nieuwe aarde betekent:
“Altijd zingen voor Gods troon”
“Duizend bunder nieuwe klei en een nieuw Hoge
land” (naar een gedicht van Hans Werkman)
“Patat met net zo veel mayonaise als je zelf wilt”
(een verstandelijk gehandicapte broeder)
“Eindelijk tijd om te genieten”
“………………………………………………...…
Wat spreekt je het meeste aan?
Wat zou jij op de stippellijn invullen?

Aantekeningen:

Huiswerk ---------------------------------------------Eerste 40 canon-kaartjes kennen

Bijbelleesrooster lezen

De volgende keer gaat de discussie over de volgende stelling: “De stichting van
de staat Israël in 1948, en de terugkeer van de joden naar Palestina is
vervulling van de bijbelse profetie.”Zoek hier de komende week informatie over
en probeer tot een conclusie proberen te komen. (voorbeeld van een site:
neverbesilent.org).

Bijbelleesrooster ----------------------------------Het gaat de volgende keer over de vraag of er één verbond is (wij
zijn ook in het verbond met Abraham opgenomen) of dat er meerdere verbonden
zijn (één met Israël, en één met de kerk).
Johannes 10:11-16
De schapen die niet van de ‘stal Israel’ zijn zullen ook geroepen worden. En het
zal worden: één herder, één kudde. Joden en heidenen samen één volk van God.
Handelingen 1:6-9
Jeruzalem, Judea, Samaria en de einden van de aarde. Er is geen onderscheid
meer tussen Israel en de volken.
Handelingen 11:1-18
De heilige Geest verbindt gelovigen uit de joden en uit de heidenen en maakt er
één volk van.
Handelingen 13:44-49
De apostelen hadden voor joden en heidenen precies dezelfde boodschap: alleen
door Christus is er redding.
1 Petrus 2:9-10
Teksten die in het OT alleen over Israel gingen worden in dit bijbelgedeelte
geciteerd en toegepast op gelovigen uit de heidenen. Wij delen in het verbond
dat God ooit sloot met Abraham en Israel!
Romeinen 4:16-25
Door geloof in Jezus Christus deel je in Gods verbond met Abraham, uit welk
volk je ook afkomstig bent.
Romeinen 15:7-13
Als je samen één verbondsvolk vormt
moet je elkaar onvoorwaardelijk accepteren.

Eén eeuwig verbond
Verbond

blok F - nivo 3 - avond 7

(looptijd oneindig)

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.35
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik, herhaling
Discussie over de positie van Israël
Twee manieren van bijbellezen
Twee manieren van bijbellezen: wat maakt het uit?
Twee manieren van bijbellezen: een voorbeeld
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Discussie
“De stichting van de staat Israël in 1948, en de
terugkeer van de joden naar Palestina is vervulling van
de Bijbelse profetie”

Verbond
(looptijd oneindig
tot 33 na Christus!)

Twee manieren van bijbellezen

wereld Israel

wereld

Israel

kerk

Wat maakt het uit?

w

Israel

wereld

Israel

kerk

Er is een verbond met
Er is één doorgaande lijn Abraham en een verbond met
van Gods verbond
de kerk
Hoe lees je het OT
De psalmen
De profetie
Uitverkiezing
Kinderdoop
1. De psalmen zijn een antwoord op Gods verbondsbeloften in de periode van het OT, maar
omdat wij delen in hetzelfde verbond kunnen we ze nog steeds zingen. Wel moeten we de
lijnen doortrekken: b.v. offers>Jezus; Jeruzalem> hemels Jeruzalem; Gods volk> de kerk.
2. In het OT werden mensen door Gods keus (roeping of geboorte) in het volk opgenomen. In
het NT doet God dat anders: jouw geloofskeus maakt dat je kind van God wordt.
3. De beloften in de boeken van de profeten hebben vaak alleen betrekking op het oude
verbondsvolk Israel en hebben christenen onder het nieuwe verbond dus eigenlijk niets te
zeggen. Wat we wel kunnen doen is kijken of God zijn beloften aan Israël vandaag misschien
in Palestina waarmaakt.

Verbond
(looptijd 33 n.C. tot
oneindig)

4. Als je het OT leest gaat het over een ander verbond.
Je kunt er wel voorbeelden uit halen, maar heel veel
kun je niet direct toepassen op jouw band met God.
5. Kinderen werden besneden in het OT dus worden
ze in de christelijke kerk gedoopt
6. Voor de boeken van de profeten geldt hetzelfde als
voor de psalmen: ze staan vol beloften voor het oude
verbondsvolk, maar omdat wij als christenen in
hetzelfde verbond zijn opgenomen mogen we
deze beloften christelijk lezen en ook op
onszelf toepassen.

Als het bijv. gaat over het herstel van Jeruzalem denken we vandaag aan het nieuwe
Jeruzalem, als het gaat over het beloofde land denken we vandaag aan de nieuwe aarde
7. In het OT zie je steeds dat het begint bij Gods keuze: de verkiezing van Abraham, de
verkiezing van Israël, kinderen zijn bij hun geboorte al in Gods verbond opgenomen, enz.
Omdat het hetzelfde verbond is herkennen we dit patroon ook in ons leven.
8. Als jet OT leest gaat het over hetzelfde verbond als waar je zelf deel uit maakt. Je kunt het
dus direct op je eigen leven toepassen.
9. Het nieuwe verbond begint bij onze keuze, daarom zijn kinderen geen lid van de gemeente
en worden ze ook niet gedoopt.
10. De psalmen horen bij de periode van het OT. Veel kunnen wij daarom niet meer zingen,
b.v. die elementen die alleen voor Israël gelden: Sion, Jeruzalem, de tempel, Gods werk door
de geslachten, Israël als volk.

Een voorbeeld
Ezechiël 37:15-28

Verbond

15 De HEER richtte zich tot mij: 16 ‘Mensenkind, neem een
(looptijd toch
stuk hout en schrijf daarop: “Juda, en de Israëlieten die bij
oneindig!)
hem horen.” Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop:
“Jozef” – dat is het stuk hout van Efraïm – “en heel het volk
van Israël dat met hem verbonden is.” 17 Voeg die twee samen
tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen. 18 En
als je volksgenoten je vragen: “Wil je ons vertellen wat je
hiermee bedoelt?” 19 zeg dan: “Dit zegt God, de HEER : Ik neem het stuk hout van Jozef –
dat van Efraïm dus – en van de stammen van Israël die met hem verbonden zijn, en ik leg dat
tegen het stuk hout van Juda aan. Ik maak er één stuk hout van, in mijn hand zullen ze één
worden.” 20 De stukken hout waarop je geschreven hebt, moet je duidelijk zichtbaar in je
hand houden, 21 en dan zeggen: “Dit zegt God, de HEER : Ik haal de Israëlieten weg bij de
volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun
land laten terugkeren. 22 Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van
Israël, en één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan
en verdeeld zijn in twee koninkrijken. 23 Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun
afgoden en hun afschuwelijke misdaden, ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen
reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 24 David, mijn dienaar, zal hun
koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en
volgens mijn wetten zullen ze leven. 25 Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar
Jakob gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van
hun kinderen zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst
zijn. 26 Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een
vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden
staan. 27 Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 28 En de volken
zullen beseffen dat ik, de HEER , Israël heilig doordat mijn heiligdom voor altijd in hun
midden is.”’

Wat betekenen de hier gedane beloften voor mij vandaag?
Hoe gaat God deze beloften definitief
vervullen?

Verbond
(looptijd een leven lang
en meer)

Aantekeningen:

Huiswerk ---------------------------------------------Alle 50 canon-kaartjes kennen

Bijbelleesrooster lezen
De volgende keer gaat de discussie over het duizend jarig rijk
(Openb.20: 1-10). Verzamel daar deze week informatie over, en zorg
dat je volgende week met argumenten kunt reageren op de stelling:
‘Er komt nog een 1000 jarig rijk’. NB Lees ook het bijbelleesrooster, want ook
dat gaat over het duizendjarig rijk.

Bijbelleesrooster ----------------------------------De leer over het duizendjarig rijk is tegelijk een leer over de
activiteit van de satan, hij is volgens Openbaring 20 immers ‘gebonden’ voor
een periode van duizend jaar. wat vertelt de bijbel ons over de satan?
Zacharia 3:1-5
Ook in het oude testament komen we satan al tegen. Hij is degene die ons
aanklaagt voor God vanwege onze zonde. Maar het offer van Christus zal hem
de mond snoeren.
Matteüs 4:1-11
Satan verleidt tot zonde, zoals hij al vanaf het allereerste begin deed.
Lukas 10:1-20
Let vooral op vers 18. De prediking van Gods koninkrijk is een nederlaag voor
de satan.
Matteüs 12:22-30
Jezus laat weten dat hij de satan (hier Beëlzebul genoemd) ‘gebonden’ heeft.
Een belangrijk gedeelte in verband met de uitleg van Openbaring 20.
Johannes 12:20-33
Let vooral op vers 31. De overste van
de wereld, daar wordt satan mee
bedoeld. Als Jezus sterft voor onze
zonde verliest satan zijn greep op de
wereld, hij kan ons niet meer aanklagen
bij God.
1 Petrus 5:8-9
Satan weet dat hij al verloren heeft,
maar hij is nog wel actief.
Romeinen 16:17-20
De satan is een overwonnen vijand voor
wie in God gelooft!

Het 1000-jarig rijk
blok F - nivo 3 - avond 8

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.30
19.40
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugblik, herhaling
Discussie : 1000-jarig rijk
Hoe komt men tot de leer van het 1000 jarig rijk
Bijbelstudie Openbaring 20
Evaluatie
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Discussie : 1000-jarig rijk
Eerste wederkomst
Opname van de gemeente

Israel

kerk

Laatste oordeel

1000 jarig rijk

Bijbelstudie Openbaring 19:11-20:10
Openbaring lezen als één doorlopend verhaal
19:11-16
19:19-21
20: 1-3
20: 4-6
20:7-10

Jezus, de ruiter op het paard verschijnt (eerste wederkomst)
De volken verzamelen zich voor de strijd.
De overwinning is aan Christus. Oordeel voor zijn vijanden
Hierna wordt satan gebonden voor duizend jaar
Tijdens die 1000 jaar zal de Messias samen met de uit de dood
opgestane martelaren hier op aarde regeren vanuit Jeruzalem
Aan het eind van de 1000 jaar wordt satan losgelaten en
verzamelen de volken zich opnieuw voor de strijd en belegeren
Jeruzalem. Maar dan komt de overwinning en worden Christus’
vijanden geoordeeld

Openbaring als verschillende visioenen over de laatste dagen
Hfst 1-3 Christus en de 7 gemeenten
Hfst 4-7 de 7 zegels
Hfst 8-11 de 7 trompetten
Hfst 12-14 de vrouw en het kind <> de draak en zijn helpers
Hfst 15-16 de 7 schalen van Gods toorn
Hfst 17-19 het eind van Babel en de beesten
Hfst 20-22 het eind van satan, de nieuwe schepping
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Aantekeningen:

Huiswerk ---------------------------------------------Blijf oefenen met de vensterkaartjes

Bijbelleesrooster lezen
Eventuele 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.

