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DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 2 
 
 

HOE KWAM DE BIJBEL TOT ONS?  
 

 
 
 

Het antwoord wordt duidelijk gegeven in 2 Petrus 1:21: "...mensen van Godswege hebben, 
door de Heilige Geest gedreven, gesproken." 

 

 
     De 66 boeken die deel uitmaken van onze Bijbel werden door mensen in de loop van de 
menselijke geschiedenis geschreven. Terwijl ze schreven, spraken ze van de gebeurtenissen die 
hen omringden en gebruikten ze hun eigen schrijfstijl en uitdrukkingen. De Heilige Geest 
controleerde en begeleidde dit proces, zodat het eindresultaat God’s boek was.  
     Sommige van de boeken van de Schrift zijn historische verslagen. Sommige, zoals de 
Psalmen, zijn poëzie. Andere, zoals de geschriften van Paulus, zijn persoonlijke brieven. Het boek 
Openbaring is het verslag van een visioen gezien door de apostel Johannes.  
 
     Het schrijven van het Oude Testament begon ongeveer 1550 voor Christus met de vijf boeken 
van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Tijdens de geschiedenis van 
Israël werden andere boeken geschreven, erkend als de Schrift, en toegevoegd aan de heilige 
geschriften van Israël. Joodse traditie stelt dat ongeveer 400 voor Christus, een man genaamd 
Ezra de geschriften bijeen bracht die we kennen als de Hebreeuwse Bijbel. Deze geschriften, 
hoewel in een andere volgorde, bevatten hetzelfde materiaal als de 39 boeken van ons Oude 
Testament. 
  
     Het Nieuwe Testament werd geschreven van ongeveer 45 tot 95 na Christus. Een groot deel 
van de boeken bestaat uit brieven geschreven naar kerken en geestelijke leiders. Deze brieven 
gaan over specifieke problemen in de kerken en bevatten ook veel leer over God, de weg der 
redding, het leven van de gelovige in Christus en het leven na de dood. De eerste vier boeken van 
het Nieuwe Testament, Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes, vertellen over de geboorte en de 
aardse bediening van Jezus Christus.  
 
     Mensen deden het schrijven, God leidde hun gedachten. Het eindresultaat was onze Bijbel – 
God’s brief aan de mensheid.   
 
     In de laatste les hebben we de inhoud en leer van het Oude Testament bekeken. In deze les 
zullen we een overzicht van het Nieuwe Testament geven. 
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DEEL 2: HET NIEUWE TESTAMENT 
 

 
 

Opmerking: De titels Oude Testament en Nieuwe Testament zijn geen nauwkeurige 
benamingen voor de twee delen van de Bijbel die zij geacht worden te vertegenwoordigen. 
Met betrekking tot het nieuwe testament [verbond]; dit vond niet plaats vóór de dood van 
Christus. “Hij is Middelaar van een nieuw verbond, zodat, nu de dood heeft plaatsgevonden 
... de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen” (Hebreeën 9:15). Het was 
vlak voor de kruisiging, toen de Here tezamen met Zijn discipelen was, dat Hij zei: “Deze 
drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt” (Lukas 22:20). 
Dit betekent dat het grootste deel van Mattheüs-Johannes eigenlijk de geschiedenis van 
het oude testament dekt in plaats van het nieuwe testament en dat onze Here en Zijn 
discipelen allen op dat moment onder het oude verbond leefden. Toch gebruiken we voor 
het gemak de gangbare termen Oud Testament en Nieuw Testament. 

 
 
 

MESSIAS KOMT TOT ISRAËL 
 

Het Oude Testament sluit ongeveer 425 voor Christus BC met het boek van 
Maleachi. In het Oude Testament zijn vele profetieën van een Gezalfde, de 
Messias die zou komen en het volk zou verlossen. Vierhonderd jaar gingen 
voorbij zonder een profetisch woord van God. Dan, als het Nieuwe Testament 
begint, zien we de geboorte van de voorloper, degene die komt om de weg 
van de Here, en van Israëls Messias, Jezus Christus, voor te bereiden.  
 

 
 
 

1.  (Mattheüs 1:1-25) Lees. _______ (check) 

2.  (vs. 18-19) Waarom was Jozef van plan om Maria weg te sturen (echtscheiding)?  

 ________________________________________________________________________. 
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3. (vs. 20) Wat hield hem tegen om dit plan uit te voeren?      

 _________________________________________________________________________. 

4. (vs. 21-23) Twee namen worden voor het kind gegeven. Noem deze twee namen tezamen 

met de betekenis of de reden voor elk. 

 1) _______________________________________________________________________;

 2) _______________________________________________________________________. 

5. Mattheüs geeft de verkorte versie van de geboorte van Christus.  

 Lees Lukas 1 en 2 voor meer informatie. ___ (check) 

6. (Lukas 1:5-23) Noem de man tot wie de engel sprak. _______________________________. 

 Wat was de positie van deze man? _____________________________________________. 

7.  (Lukas 1:13-17) Geef de naam van de zoon die uit dit koppel geboren zou worden. 

 ____________________. Geef twee feiten over hem.  

 1) _______________________________________________________________________;

 2) _______________________________________________________________________. 

8. (Lukas 1:26-38) Noem de engel die aan Maria verscheen en tot haar sprak. _____________. 

9.  (Lukas 1:32-33) Hoe zou haar zoon volgens deze verzen worden genoemd?   

 _________________________________________________________________________. 

 Welke positie zou Hij innemen? ________________________________________________. 
 

Opmerking: Dit bijbelgedeelte is belangrijk voor ons begrip van Jezus Christus. 
Hier wordt Hij duidelijk geïdentificeerd als de Messias op Wie Israël lang had 
gewacht. Hij was de Zoon van God en de zoon van David, die op de troon van 
Israël zou ziten.   
 
 

10.  (Lukas 1:34) Welke vraag stelde Maria? __________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

11.  (vs. 35) Wat antwoord gaf Gabriël?  

 _________________________________________________________________________. 

12. (Lukas 2:1-7) Waarom moesten Jozef en Maria naar Bethlehem reizen?    

 _________________________________________________________________________. 

13.  (vs. 25-32) Noem de man die Jozef en Maria ontmoetten toen ze Jezus naar de tempel 

brachten. _________________________________________________________________. 
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DE AARDSE BEDIENING VAN JEZUS 
 

De Schriften beschrijven de gebeurtenissen rond de geboorte van Christus.   
Echter, met uitzondering van een incident toen Christus 12 jaar was (Lukas 
2:41-52), is niets vastgelegd over Zijn jeugd. Dit is opzettelijk door God 
gedaan. De jeugd van Christus had geen invloed op Zijn bediening als 
Messias en Verlosser. We weten uit korte verwijzingen tijdens Zijn aardse 
bediening dat Hij een timmerman was en dat Hij jongere broers en zusters 
had (Markus 6:3). 
 
 

14.  (Markus 6:3) Geef de namen van de jongere broers van Jezus die hier worden vermeld. 

 _________________________________________________________________________. 

 

Toen Jezus ongeveer 30 jaar oud was, begon Hij Zijn aardse bediening in Israël. 

 

 

 

15. (Mattheüs 3)  Lees. ______ (check) 

16. (vs. 15) We weten dat Christus niet vanwege zonde hoefde te worden gedoopt 

  (2 Korinthiërs 5:21). Waarom werd Jezus gedoopt volgens Mattheüs 3:15?    

_________________________________________________________________________. 

 
Opmerking: Christus was een Jood. Het was nodig voor Hem om Zich volledig 
met de Joden te identificeren door aan alle wettelijke eisen te voldoen. De 
woorden in vs. 15 die zijn vertaald “om alle gerechtigheid te vervullen” zouden 
kunnen worden vertaald “om elke gerechtigheid te voltooien”, dat wil zeggen 
elke eis van de Joodse wet. 
 
Waterdoop voor het reinigen was goed bekend bij de Joden. Het was een 
deel van hun wet (Heb. 9:10; Ex. 30:17-21). Christus werd geboren als een 
Jood. Hij leefde onder de wet van Mozes en hield het getrouw (Galaten 4:4, 
Mattheüs 5:17-20). Als de wet van Mozes iets van een Jood vereiste, 
gehoorzaamde Christus als een Jood.  
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Als Johannes de Doper de waterdoop van de Joden vereiste,  zou Christus 
gehoorzamen ....niet omdat Hij berouw moest tonen, maar omdat Hij alles wat 
van de Joden nodig was, moest vervullen ... d.w.z. “om alle gerechtigheid te 
vervullen." 
 
Christus moest volledig worden geïdentificeerd als een Jood om Zich te 
presenteren als Messias. Als een Jood werd Hij besneden (Lukas 2:22), en 
Hij werd gedoopt door Johannes de Doper om dezelfde reden. Hij was een 
Jood en het was nodig dat Hij voldeed aan alle Joodse eisen. 
 
 

17. (Mattheüs 4:17) Welke boodschap predikte Jezus toen Hij in Israël diende?  

 _________________________________________________________________________. 

18. (Johannes 4:25-26) Wie beweerde Jezus te zijn? __________________________________. 

19. (Johannes 5:17-18) Waarom waren de Joden op zoek om Jezus te doden?   

 __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

20. (vs. 23) Hoe zouden alle mensen Jezus moeten beschouwen?     

 _________________________________________________________________________. 

21. (Johannes 10:31-33) Waarom probeerden de Joden Jezus te stenigen?    

 _________________________________________________________________________. 

22. (Markus 14:61-62) Welke vraag stelde de hogepriester aan Jezus?     

 _________________________________________________________________________. 

 Welk antwoord gaf Christus? __________________________________________________. 
 

Opmerking: Christus predikte dat het beloofde Koninkrijk aan Israël van het 
Oude Testament “nabij gekomen” was. Hij beweerde de Messias te zijn. Hij 
beweerde de Zoon van God te zijn, een titel die betekent dat Hij gelijk aan 
God is. Christus bewees Zijn beweringen door de wonderen die Hij verrichtte.  
 
 

23. (Mattheüs 4:23-24) Wat deed Christus in aanvulling op Zijn prediking?   

 __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

24. (Johannes 10:25) Waarvoor dienden de wonderen die Jezus deed?     

 _________________________________________________________________________. 

25. (Johannes 20:30-31) Voerde Jezus meer wonderen uit dan die in de Schrift zijn vastgelegd?  

 _________________________________________________________________________.  

 Waarom waren de wonderen in het boek van Johannes opgeschreven?   

 _________________________________________________________________________. 

Wat gebeurt er met hen die geloven? ___________________________________________. 
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VELE JODEN GELOVEN, MAAR HET VOLK WIJST DE MESSIAS AF 
 

 
 

 

26. (Matt. 16:13-16) Wie zegt Petrus dat Jezus is?        

 _________________________________________________________________________. 

27. (Matt. 16:21) Wat begon Jezus Zijn discipelen te onderwijzen?  

 __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

28. (Matt. 17:1-8) Dit bijbelgedeelte beschrijft de gedaanteverandering van Jezus.  

 Wat gebood Hij Zijn discipelen in vs. 9?         

 _________________________________________________________________________. 

 (vs. 12) Wat voorspelde Christus over Zichzelf in het laatste deel van het vers?   

 _________________________________________________________________________. 

 

 

HET VERRAAD EN DE KRUISIGING VAN JEZUS 
 

 
 
 

Elk van de schrijvers van Mattheüs-Johannes vertelt het verhaal van de 
kruisiging van Christus. Veel details overlappen elkaar. Om echter alle details 
te krijgen is het nodig om alle vier verslagen met elkaar te vergelijken.  
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Opmerking: Vergeet niet dat bij het bestuderen van de Schrift de snelheid en 
hoeveelheid minder belangrijk is dan begrip en waardering. Denk terwijl je 
leest voor de vragen 29-32. 
 

29. (Mattheüs 26-27) Lees. ______ (check) 

30. (Markus 14-15) Lees.  ______ (check) 

31. (Lukas 22-23) Lees.  ______ (check) 

32. (Johannes 18-19) Lees. ______ (check) 

 

 

DE BETEKENIS VAN JEZUS ZIJN DOOD 

 

 
 
 
33.  (Johannes 19:30) Geef de woorden die Jezus sprak vlak voordat Hij Zijn geest overgaf.  

 _________________________________________________________________________. 
 

Opmerking: Het Griekse woord in deze uitspraak door Christus wordt vaak 
gebruikt in zakelijke transacties. Het heeft het idee van "voltooid," or "volledig 
betaald." Op het moment dat Jezus sprak, wist Hij dat Hij het werk van de 
verlossing had beëindigd; Hij had volledig betaald voor onze zonden. Zijn 
werk was voltooid. 
 

34.   (Romeinen 3:21-26) Lees. ________ (check)  

(vs. 24-25) Hoe zijn we voor God gerechtvaardigd?  

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

Opmerking: Verzoening betekent “tevredenheid;" dat wil zeggen dat het bloed 
van Christus genoegdoening was van God’s heilige en rechtvaardige eis dat 
een prijs voor zonde moet worden betaald. 
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. 
35. (Efeziërs 1:7) Wat hebben we door Zijn bloed gekregen?     

_________________________________________________________________________. 

36. (2 Cor. 5:14-21) Lees. ______ (check)  

(vs. 19) Wat deed God in Christus?    

_________________________________________________________________________. 

(vs. 21) Wat heeft God Christus gemaakt?  

_________________________________________________________________________. 

(vs. 21) Wat is het voordeel voor ons?  

_________________________________________________________________________. 

 
 
 

DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUS 

 

 

 
De opstanding van Jezus Christus bewijst dat Zijn beweringen waar zijn en dat Hij het waard is om 
als Verlosser vertrouwd te worden. Volgens Romeinen 1:4 werd Hij “verklaard te zijn als Gods 
Zoon in kracht...door dodenopstandin....” 
 
37.   (Matt. 28) ______ (check)  (Markus 16) ______ (check)  (Lukas 24) _______(check)  

 (Johannes 20-21) _______ (check) Lees. 

38.  (Handelingen 1:9-11) Verwijst naar het verslag van Christus Zijn hemelvaart. Volgens het 

laatste deel van vers 11, wat zou de wijze van de terugkeer van Christus zijn?  

  _________________________________________________________________________. 

39.  (Hebreeën 1:1-4) Lees. _____ (check)  

 Waar is Jezus Christus op dit moment  

 _________________________________________________________________________. 
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ISRAËL WIJST DE MESSIAS OPNIEUW AF 
 

 
 

 
Na de hemelvaart van Christus kozen Zijn apostelen een man genaamd 
Matthias om Judas te vervangen, die Christus had verraden. Deze keus 
werd door God geleid, zodat er weer twaalf apostelen zouden zijn 
(Handelingen 1:12-26) 
 
Ten tijde van de eerste hoofdstukken van Handelingen gingen deze 
mannen weer naar het volk Israël en boden het volk nog een mogelijkheid 
om in de Messias te geloven. Als het gehele volk berouw had getoond en 
op dat moment had geloofd, dan zou Christus zijn teruggekeerd en het 
Messiaanse koninkrijk hebben ingesteld zoals beloofd in het Oude 
Testament (Handelingen 1:6; 3:19-21).  
 
Het volk geloofde echter niet en God plaatste ze tijdelijk opzij (Romeinen 
11:11,12). Vandaag de dag, in plaats van Israël, werkt God door middel 
van Zijn kerk, het Lichaam van Christus. 

 
 
40.  (Romeinen 11:25-27) 

(vs. 25) Wat is er met Israël gebeurd?  

_________________________________________________________________________. 

(vs. 25) Hoe lang zal deze toestand duren?  

_________________________________________________________________________. 

 (vs. 26) En wat zal er dan gebeuren?  

 _________________________________________________________________________. 
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HET LICHAAM VAN CHRISTUS 
 

 
 
Het Lichaam van Christus is anders dan het volk Israël. Israël is nu opzij 
gezet van de directe plannen van God. Het Messiaanse Koninkrijk is 
uitgesteld tot een toekomstig moment van Gods keuze. In Israël's plaats heeft 
God het Lichaam van Christus op laten staan. In het Lichaam van Christus is 
geen onderscheid tussen Jood en heiden. Alle mannen, vrouwen en kinderen 
van elk volk en huidskleur die geloven in Jezus Christus alleen als hun 
persoonlijke Verlosser van de eeuwige dood, worden leden van het Lichaam 
van Christus. 
 

 
41.  (Kolossensen 1:23-29) Lees _____ (check) 

(vs. 23) Wie spreekt er in dit Bijbelgedeelte? ______________________________________. 

(vs. 18a, 24) Waar spreekt hij over? ____________________________________________. 

(vs. 25) Welke verantwoordelijkheid heeft deze man gekregen?  

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 
Opmerking: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes vertellen de geschiedenis van 
Christus Zijn aardse bediening, Zijn presentatie aan Israël als hun Messias en hun 
afwijzing van Hem. Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding van de dood worden 
ook beschreven. 

 
In het eerste deel van Handelingen wordt Israël door Petrus en de andere discipelen 
een laatste mogelijkheid gegeven om hun Messias te ontvangen, maar opnieuw 
wijzen ze Hem af en worden ze tijdelijk opzij gezet.  
In het laatste deel van Handelingen wordt de apostel Paulus belangrijk. Hij is de man 
aan wie God de verantwoordelijkheid heeft gegegeven om de waarheden met 
betrekking tot het Lichaam van Christus te verkondigen. 

 
De brieven van Paulus voor het Lichaam van Christus zijn Romeinen, 1 en 2 
Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippensen, Kolossensen, 1 en 2 
Thessalonicensen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon.  
De gehele Schrift is belangrijk voor ons en moet worden bestudeerd. Maar het 
zijn deze brieven van Paulus die in principe direct van toepassing zijn op de 
gelovigen in onze tijd en die met de meeste zorg moeten worden bestudeerd. 
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DE OPNAME VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS  
 

 
 
 
Als de volheid der heidenen is ingegaan, zoals Paulus in Romeinen 11:25 zegt, zal God het 
Lichaam van Christus uit de wereld verwijderen. Deze gebeurtenis is bekend als de “opname." 
 
42. (1 Thessalonicensen 4:13-18) _____ (check) (1 Korinthiërs 15:51-58) ____ (check) 

(Filippensen 3:17-21) _____ (check) Lees. 
 
 

DE VERDRUKKINGSPERIODE 
 

 
 

Nadat het Lichaam van Christus uit de wereld is opgenomen (1 Thess. 5:9) en na de 
profetische kloof (zie www.badnewsgoodnews.net/nederlands/bijbelcursus/les25.pdf), 
zal een tijd beginnen die bekend staat als “de verdrukkingsperiode.” Deze tijd werd in 
het Oude Testament voorspeld. De profeet Joël verwijst hiernaar als de “grote en 
vreselijke dag van de HEREN” (Joël 2:31). Jeremia verwijst hiernaar als de “tijd van 
benauwdheid voor Jakob" (Jeremia 30:7). Het is ook de "70ste week van Daniël" (Daniël 
9:24-27). De verdrukkingsperiode betekent de hervatting van God’s handelen met Israël 
als een volk. 
 
43. (Mattheüs 24) Lees. ____ (check) Christus spreekt tot Israël betreffende de verdrukking. 
 

Opmerking:  Andere belangrijke nieuwtestamentische verwijzingen naar de 
verdrukkingsperiode zijn: 1 Thess. 5:1-11, 2 Thess. 2:1-12 en vooral het boek 
Openbaring. De beangstigende en moeizame beelden en gebeurtenissen van 
Openbaring 4-19 geven een levend beeld van de verdrukkingsperiode. 
 

http://www.badnewsgoodnews.net/nederlands/bijbelcursus/les25.pdf
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DE TWEEDE KOMST VAN JEZUS CHRISTUS,  
HET 1000-JARIGE MESSIAANSE KONINKRIJK EN DAARNA 

 

 
 
 

Openbaring 4-19 bevat beschrijvingen van de gebeurtenissen tijdens de 
verdrukkingsperiode. Als we bij Openbaring 19:11 komen, zien we de tweede 
komst van Jezus Christus. Openbaring 20-22:21 geeft de volgorde van de 
gebeurtenissen na de wederkomst van Christus met inbegrip van het 1000-
jarige Koninkrijk, het laatste oordeel bij de Grote Witte Troon en de eeuwige 
toestand, “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” (Openbaring  21:1).   
 
Opmerking: De tweede komst van Jezus Christus mag niet worden verward 
met de opname, waarin het Lichaam van Christus wordt opgenomen om 
Christus in de lucht te ontmoeten. De opname zal aan de verdrukkingsperiode 
voorafgaan. De tweede komst van Christus zal plaatsvinden aan het einde 
van de verdrukkingsperiode wanneer Christus naar de aarde zal terugkeren 
en Zijn Messiaanse Koninkrijk zal vestigen. 
 

44. (Openbaring 19:11-21, 22:20) Lees. ______ (check) 

45. (Openbaring 20:11-15, Romeinen 8:1) Op de ongelovigen van alle bedelingen zal een groot  

oordeel vallen. Degenen wiens namen niet in het boek van het leven staan, zullen in de poel 

van vuur worden geworpen.   

 Schrijf Romeinen 8:1 in eigen woorden op.   

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________. 

  

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 2 IS 2 PETRUS 1:21 

 

46. (2 Petrus 1:21) Schrijf het geheugenvers voor deze les op. 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________.   
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Gebruik de ruimte hier beneden voor vragen of opmerkingen: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Welke bijbelversie(s) heb je gebruikt om deze Bijbelles te voltooien:     

_____________________________________________________________________________. 

 

STUUR DE VOLTOOIDE LES NAAR: 

 

C 
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a 
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a 

 
Creyentes Bíblicos de la Gracia 

 
 

www.badnewsgoodnews.net 
info@badnewsgoodnews.net 

 
Atn.: Rob van der Zee 

Apartado 143 
29631 Arroyo de la Miel (Málaga) 

ESPAÑA / SPAIN 
Tel.: (+34) 636 993 444  

Grace Bible Believers 
 

 

Datum: __________________________________________________________________ 

Naam: ___________________________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________________ 

Stad: _________________________________ Staat: _______ Postcode: _____________ 

Land: ____________________________________________________________________ 

E-mail adres: _____________________________________________________________ 
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