HANDREIKING

bij het lezen van
de Bijbel

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht voor mijn (levens)pad.
Psalm 119:105

Die op het Woord verstandiglijk let,
zal het goede vinden, en die op den
HEERE vertrouwt, is welgelukzalig.
Spreuken 16:20

Beste lezer,
Met de Bijbel heb je het bekendste boek ter wereld in
je handen. Het is ook het meest verkochte en vertaalde
boek. Al eeuwen lang lezen mensen in de Bijbel. Het is tot
op heden een veelbesproken boek. En niet zonder reden.
Miljoenen mensen hebben er door de eeuwen heen het
ware levensgeluk, de zaligheid in gevonden. De Bijbel is
het Woord van God aan mensen. Daarin maakt Hij Zich
bekend. Hij wil dat mensen Hem leren kennen. Dan alleen
beantwoorden we weer aan het ware levensdoel: een
leven tot eer van God.
Johannes 17:3

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige waarachtige God, en Jezus Christus,
Die Gij gezonden hebt.
Als we God dus niet leren kennen, hebben we geen
eeuwig leven met Hem. Het is daarom van levensbelang
de Bijbel te gaan lezen. Je leest er in Wie God is, hoe God
jou ziet, maar ook Wie God voor jou wil zijn.

Inhoud van de Bijbel
De Bijbel lijkt een dik boek. Eigenlijk zijn het 66 boeken in een
band. Een handzame bibliotheek, zou je kunnen zeggen. Het
woord Bijbel is daarvan ook afkomstig. Biblia betekent boeken.
De Bijbel is verdeeld in twee hoofddelen: het Oude Testament
en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat over de tijd
vóór de geboorte van Jezus Christus. Hij is de Zoon van God. Het
begint met Gods schepping van hemel en aarde, en ook van de
mens. Het grote doel van de schepping is dat de mens leeft tot
eer van God in liefde en volkomen harmonie met Hem en met
elkaar. Maar de mens verbrak die verhouding en vertrapte Gods
liefde. Hij scheurde zich los van God, de Bron van het leven. De
volmaakte schepping werd hierdoor verwoest. Dood en verderf
deden hun intrede (de zondeval, hierover kun je lezen in het
boek Genesis, hoofdstuk 3). Maar God beloofde herstel door
Jezus Christus. Deze belofte loopt als een rode draad door het
Oude Testament.
In het Nieuwe Testament wordt deze belofte vervuld met de
geboorte van Jezus. Ook wordt het leven, de handelswijze en
het spreken van Jezus op aarde hierin beschreven. Door Zijn
lijden, sterven en weer opstaan uit de dood maakte Hij weer
herstel mogelijk in de verhouding tussen God en mensen. Alleen
door het geloof in Jezus Christus is dat herstel mogelijk Dat
is het ware geluk, de zaligheid. In het vervolg van het Nieuwe
Testament wordt de voortgaande ontwikkeling van de kerk in

Voorbeeld:
In het boek Jesaja in het Oude Testament lezen we:
Jesaja 7:14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie,
een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn
naam IMMANUËL (Jezus) heten.
De vervulling van deze belofte lezen we in het Nieuwe
Testament. In Mattheüs 1:21 maakt God via een engel aan
Jozef, de man van Maria bekend: En zij (de maagd Maria) zal een
Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn
volk zalig maken van hun zonden.
En in Lukas 2:7 lezen we dat het werkelijk gebeurt: En zij baarde
haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem
neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de
herberg.

de eerste eeuw na Christus beschreven. Verschillende brieven
gaan over het leven van de christelijke gemeente en hierin wordt
ook de leer van Jezus Christus verder uitgelegd. Het laatste
Bijbelboek, Openbaring, beschrijft voornamelijk de toekomst.
Jezus zal terugkomen op de aarde. Na Zijn wederkomst zal er
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, daarin krijgen de
gelovigen een plaats.

Kern van het christelijk geloof
De christelijke kerk geeft de inhoud van het christelijk geloof
(en dus ook de kern van de Bijbel) als volgt weer in

de Apostolische geloofsbelijdenis:
1.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de
hemel en de aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de
maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5.
ten derde dage weer opgestaan van de doden;
6. opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God
de almachtige Vader;
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de
doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de
gemeenschap van de heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. wederopstanding van het vlees; (d.i. het lichaam)
12. en een eeuwig leven.

Het Onze Vader
Zo wordt het gebed genoemd dat Jezus Zijn discipelen
(leerlingen) leerde bidden. Je kunt het lezen in het Evangelie van
Mattheüs, hoofdstuk 6 vers 9 t/m13

Het Onze Vader:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede gelijk in den hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk en de kracht,
en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.
Amen.

De Bijbel, het Woord van God
De Bijbel is hoofdzakelijk geschreven in twee talen. Het Oude
Testament in het Hebreeuws (enkele stukjes in het Aramees)
en het Nieuwe Testament in het Grieks.
De schrijver van de eerste vijf boeken, Mozes, leefde rond 1400
voor Christus en de apostel Johannes, de schrijver van het
laatste boek Openbaring, in de eerste eeuw na Christus.
Over een periode van ruim 1500 jaar hebben meer dan dertig
schrijvers de verschillende Bijbelboeken opgeschreven.
Hieronder was een groot leider als Mozes, maar ook een
schaapherder (Amos), een koning (Salomo), een landbouwer
(Jeremia), een belastingambtenaar (Mattheüs), een arts (Lukas),
een paar vissers (zoals Johannes) en zo nog meer. Mensen van
verschillende afkomst en met verschillende gaven. Achter de
woorden die deze mensen opschreven, was God het Zelf die hen
leidde. De gedachten en woorden die ze opschreven, werden
ingegeven door de Heilige Geest (geïnspireerd). Daarom mogen
we geloven dat de Bijbel woord voor woord het Woord van God
is: door God zó bedoeld. En dus woord voor woord betrouwbaar.

2 Petrus 1:21
Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens
mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest
gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Oude Testament
De boeken van het Oude Testament werden nauwkeurig
overgeschreven en bewaard in de Joodse synagogen die in de
tijd voor Jezus in Israël waren ontstaan. Veel Joden woonden
echter in andere landen (diaspora), o.a. in Egypte. Deze Joden
spraken geen Hebreeuws meer, maar Grieks. Daarom kwam
er een vertaling van het Oude Testament in het Grieks, de
Septuaginta. Het vaststellen van de boeken van het Oude
Testament die door God zijn geïnspireerd, gebeurde in de tijd
van de schriftgeleerde Ezra (vijfde eeuw voor Christus).
Nieuwe Testament
De boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven in het
Grieks. Toen het christendom zich verspreidde, werden deze
boeken overgeschreven en circuleerden ze in de christelijke
gemeenten. De aanvaarding van de boeken van het Nieuwe
Testament vond plaats door de christelijke gemeenten in de
eerste eeuw na Christus. Eind vierde eeuw na Christus werd
dit officieel bekrachtigd op het Concilie van Carthago (418 na
Christus).

2 Timotheüs 3:16
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot
wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de
rechtvaardigheid is;

Samenstelling van de Bijbel
Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken

HOOGLIED

PREDIKER

SPREUKEN

PSALMEN

JOB

Dichterlijke boeken
5 boeken met wijsheids-literatuur en de Psalmen

ESTER

NEHEMIA

EZRA

2 KRONIEKEN

1 KRONIEKEN

2 KONINGEN

1 KONINGEN

2 SAMUEL

1 SAMUEL

RUTH

RICHTEREN

JOZUA

DEUTRONOMIUM

NUMERI

LEVITICUS

EXODUS

GENESIS

Historische boeken
5 boeken over de geschiedenis van de eerste mensen, het begin
van de geschiedenis van het volk Israël en de wet.
12 boeken over de geschiedenis van het volk Israël. Van de
komst in Kanaan tot de wegvoering in ballingschap en de
terugkeer daaruit.

MALEACHI

ZACHARIA

HAGGAI

SEFANJA

HABAKUK

NAHUM

MICHA

JONA

OBADJA

AMOS

JOËL

HOSEA

DANIËL

EZECHIËL

KLAAGLIEDEREN

JEREMIA

JESAJA

Profetische boeken
5 grote profeten.
12 kleine profeten.
De indeling groot en klein verwijst naar de lengte van deze
boeken. Hoofdzakelijk worden hierin de woorden van God
beschreven die de profeten moesten doorgeven aan het volk
Israël.

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken

HANDELINGEN

JOHANNES

LUCAS

MARCUS

MATTEÜS

Historische boeken
4 Evangeliën over het leven van Jezus op aarde.
1 boek handelingen over de voortgang van Jezus boodschap in
de wereld en het ontstaan van de eerste christelijke gemeenten.

FILEMON

TITUS

2 TIMOTEÜS

1 TIMOTEÜS

2 TESSALONICENZEN

1 TESSALONICENZEN

KOLOSSENZEN

FILIPPENZEN

EFEZIËRS

GALATEN

2 KORINTIËRS

1 KORINTIËRS

ROMEINEN

Brieven
13 brieven van de apostel Paulus aan verschillende van die
gemeenten.

JUDAS

3 JOHANNES

2 JOHANNES

1 JOHANNES

2 PETRUS

1 PETRUS

JAKOBUS

HEBREEËN

Vervolg - Brieven
8 brieven van onder andere de apostelen Petrus en Johannes
aan de christenen in de eerste gemeenten.

OPENBARING
VAN JOHANNES

Profetisch boek
1 profetisch boek: Openbaring van Jezus Christus aan de
apostel Johannes. Eerst staan hierin 7 brieven aan 7 gemeenten
in Klein Azië. Vervolgens wordt in een aantal visioenen de tijd
beschreven vanaf de hemelvaart tot de wederkomst van Jezus
Christus.

Verschillende vertalingen
In de loop van de eeuwen is de Bijbel vaak vertaald. De meest
voorkomende vertalingen in het Nederlands zijn: Statenvertaling
(1637), Nieuwe Vertaling (1951), Het Boek (1988), Willibrordbijbel
(1995), Groot Nieuws Bijbel (1996), Nieuwe Bijbelvertaling (2004)
en de Herziene Statenvertaling (2010).

Waarom de Statenvertaling gebruiken?
Omdat… deze vertaling het dichtst bij de grondtaal blijft.
Daardoor… wordt Gods Woord zo zuiver mogelijk doorgegeven.
Dus… is deze vertaling heel betrouwbaar.
De Statenvertaling is vanaf 1637 ruim drie eeuwen de meest
gebruikte vertaling in ons land geweest. Daardoor heeft
deze vertaling veel invloed gehad op onze taal, maar ook in
onze cultuur. Denk bijvoorbeeld aan verschillende beroemde
schilderijen van Rembrandt.

Een paar bekende uitdrukkingen
ontleend aan de Bijbel
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
N.a.v. Spreuken 26:27 Die een kuil graaft, zal er in vallen;
Met twee maten meten … Mensen niet gelijk behandelen.
N.a.v. Spreuken 20:10 Tweeërlei weegsteen, tweeërlei efa
(inhoudsmaat) is den HEERE een gruwel, ja die beide.
We geloven dat de Bijbel woord voor woord het Woord van God
is: door God zó bedoeld. En dus woord voor woord betrouwbaar.

Uitleg bij de Bijbel
Sommige gedeelten uit de Bijbel zijn makkelijker om te begrijpen
dan andere delen. In de loop van de geschiedenis zijn er veel
dikke boeken geschreven waarin de Bijbel wordt uitgelegd.
Veelal zijn deze ‘commentaren’ bedoeld voor een diepe(re)
theologische doordenking. Dat gaat dus veel verder dan een
eerste kennismaking. Er zijn ook andere hulpmiddelen die het
lezen van de tekst makkelijker kunnen maken:

De Kanttekeningen
Het vertalen van een tekst zorgt er altijd voor dat keuzes
gemaakt moeten worden. Bij het tot stand komen van de
Statenvertaling hebben de vertalers soms een toelichting
gegeven op de gemaakte keuzes. Die opmerkingen werden
in de kantlijn genoteerd. Ook werd in de kantlijn soms een
verduidelijking gegeven op een moeilijke tekst en wordt de
samenhang tussen verschillende teksten op veel plaatsen
weergegeven. Deze aantekeningen in de kantlijn worden de
‘kanttekeningen’ genoemd. Deze kanttekeningen zijn nog altijd
een waardevol hulpmiddel bij het begrijpen van de Bijbel.

Bijbel met uitleg
Van meer recente datum (2015) is de Bijbel met uitleg. Door
een groot aantal theologen is elke tekst uit de Bijbel voorzien
van een voetnoot. Op een heel toegankelijke wijze wordt zo de
complete Bijbel in hedendaags Nederlands toegelicht. Hierbij
blijft de oorspronkelijke Nederlandse tekst (die dicht bij de
brontekst staat) behouden. Voor de beginnende Bijbellezer is
deze ‘Bijbel met uitleg’ zeker een aanrader.

Hoe gebruik je de Bijbel?
Om vlug een Bijbelboek op te zoeken, kun je voorin de Bijbel bij de
inhoudsopgave kijken. Elk Bijbelboek is verdeeld in hoofdstukken.
Deze worden aangegeven met dikgedrukte cijfers. Ieder
hoofdstuk is weer ingedeeld in verzen. Elk vers heeft een klein
nummertje.

Voorbeeld:
Het eerste hoofdstuk en daarvan het eerste vers noteren we
zó: Genesis 1:1. Als je dit opzoekt lees je: In den beginne schiep
God den hemel en de aarde.

Nog een voorbeeld:
Zoek je in het Nieuwe Testament het vierde boek op dan vind
je JOHANNES. Als je hierin het derde hoofdstuk en daarvan
het zestiende vers opzoekt, vind je een van de bekendste
verzen: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
De notatie hiervan is dan als volgt: Johannes 3:16.

Van sommige Bijbelboeken zijn er twee of zelfs drie met dezelfde
naam. Bijvoorbeeld Samuël en Koningen in het Oude Testament
en in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld Korinthe en Johannes.
Deze worden op volgorde genummerd: 1 Samuël, 2 Samuël, 1
Koningen, 2 Koningen en 1 Korinthe, 2 Korinthe en 1 Johannes,
2 Johannes, 3 Johannes.

1 Petrus 1:21 is:
Het eerste boek van Petrus, hoofdstuk 1 vers 21
Daar lees ik dan: Die door Hem (Jezus) gelooft in
God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem
heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op
God zijn zou.

Die door Hem (Jezus) gelooft in God,
Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en
Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw
geloof en hoop op God zijn zou.

Bijbelleesrooster
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26

Bijbelgedeelte
Genesis 1 - 26
Genesis 27 - 50
Markus
Exodus 1 - 19
Exodus 29 - 40
Mattheüs 1 - 14
Mattheüs 15 - 28
Handelingen 1 - 14
Handelingen 15 - 28
Leviticus
Numeri 1 - 18
Numeri 19 - 36
Deuteronomium 1 - 18
Deuteronomium 19 - 34
Jozua
Richteren
Ruth, 1 Samuël
2 Samuël 19 1 Koningen
2 Koningen
Lukas 1 - 11
Lukas 12 - 24
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra, Nehemia, Esther
Job 1 - 19

Week
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bijbelgedeelte
Job 20 - 42
Psalmen 1 - 41
Spreuken 1 - 15
Spreuken 16 - 31
Romeinen
1 en 2 Korinthe
Psalmen 42 - 72
Prediker, Hooglied
Galaten, Efeze, Filippensen
Kolossenzen t/m Filémon
Psalmen 73 - 106
Jesaja 1 - 39
Jesaja 40 - 66
Psalmen 107 - 150
Jeremia 1 - 25
Jeremia 26 - 52
Klaagliederen, Daniël
Hebreeën, Jakobus
1 Petrus - Judas
Ezechiël 1 - 24
Ezechiël 25 - 48
Hosea - Jona
Micha - Maleachi
Johannes 1 - 11
Johannes 12 - 21
Openbaring

Waar vind ik bekende gebeurtenissen
en thema’s
Schepping
Genesis 1 en 2
Job 26 en 38
Psalmen 33 en 104
Spreuken 8:22-31
Johannes 1
Zondvloed/Toren van Babel
Genesis 6-10
Genesis 11 :1-9
Tien geboden
Exodus 20
Deuteronomium 5
Mattheüs 19:16vv.
Romeinen 13:8-14
Zonde
Genesis 3:1-7
Exodus 32:15-35
2 SamuëI 12:1-14
Psalmen 32 en 51
Jesaja 1
Mattheüs 1 :21

Lucas 1 :77 en 7:36-50
Handelingen 22:16
Romeinen 1:18-32
1 Petrus 2:22-25
Satan
Genesis 3
1 Koningen 22:19-23
1 Kronieken 21:1 (vgl. 2
Samuël 24:1)
Job 1 en 2
Mattheüs 4:1-11
Lucas 10:17v. en 22:31
Handelingen 5:3 en 10:38
Openbaring 12:7-12
Heilsfeiten
-Geboorte van JezusKerstfeest
Mattheüs 1 en 2
Lucas 1 en 2
Johannes 1:1-18
Filippenzen 2:5-11
Kolossenzen 1 :15-23

-Jezus (kruis)lijdenGoede Vrijdag
Jesaja 53
Mattheüs 16:21-23, 17:22-23,
20;17-19
Mattheüs 26-27
Markus 14-15
Lukas 22-23
Johannes 18-19
-Jezus opstanding-Pasen
Mattheüs 28
Markus 16
Lukas 24
Johannes 20-21
1 Korinthe 15
-Hemelvaart
Genesis 5:21-24
2 Koningen 2:1-18
Lucas 24:50-53
Handelingen 1:6-11
2 Korinthe 12:2-5
Hebreeën 11 :5-6

-Pinksteren/Heilige Geest
Jesaja 44:3
Joël 2:27-32
Johannes 14:15 vv.16:5-15
Handelingen 2
Romeinen 8:1-17
-Wederkomst van Jezus
Mattheüs 24 en 25
Handelingen 1:10-11
1 Thessalonicenzen 4:13-5:11
2 Petrus 3:1-18
Openbaring 19-20, 22:12-21
Bergrede
Mattheüs 5-7
Lucas 6:20-49
Dood
Genesis 3
Job 14 en 17
Prediker 12:1-7
Jesaja 25:6-12
Lucas 7:11-17
Romeinen 8:31-39

Geloof
Genesis 15 en 22
Psalmen 40, 56, 62, 73 en 139
Mattheüs 8:5-13, 15:21-28 en
17:14-21
Lucas 17:11-19 en 18:1-8
Johannes 3:1-21, 4, 5:46-47,
6:47, 20:24-31
Romeinen 1:1-17,
3:21-4:25, 14
Hebreeën 11
Jakobus 2:14-26

Johannes 3:16
Romeinen 8:31-39
Efeze 3:14-21
- tot God/Christus
Deuteronomium 6:5
en 10:12v.
Psalmen 18 en 116
Johannes 21:15-17
1 Johannes 5:1vv.

Hoop
Psalmen 25 en 27
Prediker 9:4
Romeinen 8:18-30
Hebreeërs 6:9-20 en 11:1
1 Petrus 1 :3-21

- tussen mensen
Leviticus 19:17vv.
Hooglied
Mattheüs 5:43-47
Lucas 10:25-37
Romeinen 12:9-21
1 Korinthe 13
Filippenzen 2:1-12

Liefde
- van God/Christus
Deuteronomium 7:6vv.
Jesaja 49:15-16
Jeremia 31:20
Ezechiël 16:1-14
Hosea 11

- van Jezus
Mattheüs 28
Markus 16
Lucas 24
Johannes 11:25v. en 20
Romeinen 6:1-14
1 Korinthe 15

Huwelijk/leven van man
en vrouw
Genesis 1:27, 2:18-24 en 24
Leviticus 20:13
1 Samuël 1:1-8
Spreuken 31:10-31
Prediker 4:7-12
Hooglied
Mattheüs 19:1-12 en
22:23-33
Romeinen 1:27
1 Korinthe 6-7
Efeze 5:21-33
Vrede
Jesaja 2:1-5, 9:1-6 en 11:1-10
Micha 4:1-5
Lucas 2:14
Efeze 2:11-22
Filippenzen 4:7
1 Petrus 3:8-12

Ziekte
Job1,2, 5:17-27
Psalmen 23, 42, 66
Jesaja 12, 53, 55
Mattheüs 8:1-17, 9;18-34
Lukas 7:1-10
Johannes 5:1-16 en 11
Filippenzen 1:3-26

Heeft u vragen of wilt u meer
informatie over de Bijbel en het
christelijk geloof?
Kijk dan op www.bijbelcentrum.nl
voor onze dichtstbijzijnde
evangelisatiepost of neem contact
op via info@bijbelcentrum.nl.

