
 

Kennismaking met de bijbel 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 
 
2. Wat heb ik met God te maken? 
 
3. Wie is Jezus Christus? 
 
4. Hoe kom ik in de hemel? 
 
5. Wat is de christelijke doop?  
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Vragen vooraf 
 
Als voorbereiding op deze studie kun je nadenken over de volgende 
vragen. Je kunt dat alleen doen of de vragen in een groep 
bespreken. Probeer over de vragen na te denken, voordat je de rest 
van deze studie leest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is de Bijbel zo bijzonder? 
 
De Bijbel is een boek dat je gewoon in de boekenwinkel kunt 
kopen. Is de Bijbel dan gewoon een van de vele boeken of is de 
Bijbel een bijzonder boek.  
Als je vindt dat de Bijbel een bijzonder boek is, wat maakt het dan 
zo bijzonder. 
 
Wie heeft de Bijbel geschreven? 
 
Heeft God de Bijbel geschreven of hebben mensen dat gedaan. 
Hoe kan God zo’n boek als de Bijbel schrijven. 
Komt zo’n boek dan uit de hemel vallen. 
 
Waar gaat de Bijbel over? 
 
Weet je waar de Bijbel over gaat.  
Is er een bepaald onderwerp dat behandeld wordt.  
Is er een hoofdpersoon.   
 
Wat is het doel van de Bijbel? 
 
Waarom zou degene die de Bijbel heeft geschreven dat gedaan 
hebben.  
Wat is het doel daarvan geweest.  
Voor wie is de Bijbel geschreven.  
 
Wat moet ik met de Bijbel? 

 
Heeft de Bijbel jou iets te zeggen.  
Hoe kun je de Bijbel het beste lezen.  
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Is de bijbel zo bijzonder? 
 
De Bijbel is een boek dat je gewoon in de winkel kunt kopen. Is het 
een van de vele boeken die er te koop zijn of is de Bijbel meer? Is 
de Bijbel zo bijzonder als wel eens wordt beweerd? 
 
Het feit alleen al dat de Bijbel bestaat, geeft aan dat het een 
bijzonder boek is. Sommige gedeelten zijn 3500 jaar geleden 
geschreven. En toch worden die nog steeds gelezen. Dit is zeer 
bijzonder. En dat terwijl er veel verzet is tegen de Bijbel en er 
pogingen zijn gedaan de Bijbel uit te roeien of te verbieden. In 
sommige landen is het verboden geweest of is het nog verboden een 
Bijbel te hebben. 
 
En het is niet alleen zo dat er slechts enkele exemplaren van dit 
oude boek worden uitgegeven. Het boek wordt in zeer grote 
aantallen over de hele wereld verspreid in vele talen gepubliceerd. 
Het is zelfs het meest verkochte boek en dat ieder jaar opnieuw. Is 
dat niet bijzonder? 
 
Wat ook heel bijzonder is, is dat de Bijbel is geschreven door 40 
verschillende mensen uit 13 verschillende landen gedurende 1600 
jaren in drie talen. En ondanks dit gegeven vormt de Bijbel toch een 
samenhangend geheel.  
 
Wat in de Bijbel staat geschreven, wordt steeds bevestigd door 
allerlei archeologische vondsten. Het is aantoonbaar dat de Bijbel 
met succes de toekomst heeft voorspeld. Vooral over de komst van 
Jezus Christus in de wereld zijn veel voorspellingen uitgekomen. 
Dat geeft ook aan dat de Bijbel  betrouwbaar is. 
 
Wie heeft de bijbel geschreven? 
 
Eerder werd al genoemd dat de Bijbel is geschreven door 40 
verschillende mensen. Die mensen werden echter geïnspireerd door 
God. God is degene die de Bijbel heeft geschreven en Hij gebruikte 
daar mensen voor. 
 
Of de Bijbel het Woord van God is kan niet bewezen worden. Het 
geloof speelt hier een rol. Als de Bijbel niet Gods Woord was, 
waarom zou er dan zo'n verzet tegen de Bijbel zijn? Er zijn 
bovendien allerlei argumenten, die aangeven dat de Bijbel Gods 
Woord is. 
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���� Ten eerste het bijzondere van de Bijbel waar we het over 
hebben gehad. Dit geeft al aan dat het niet zomaar een 
boek is. De Bijbel is een Goddelijk boek. God heeft er 
zelf voor gezorgd dat we dit boek hebben. 

���� In de Bijbel zelf staat “Alle schrift is door God ingegeven 
..”. En verder  “Want niet door de wil van een mens werd 
ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van 
Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, 
gesproken.” 

���� Een derde argument is dat de Bijbel profetieën bevat die 
letterlijk zijn uitgekomen. Een voorbeeld hiervan is de 
plaats Bethlehem, waar Jezus werd geboren. Dat staat al 
in Micha 5:2 geprofeteerd. Zo zijn er vele voorzeggingen 
uitgekomen. 

���� Tenslotte de uitwerking, die de Bijbel heeft gehad op 
mensen die hem gingen lezen. Er zijn diverse gevallen 
bekend van mensen, die de Bijbel zijn gaan lezen en 
daardoor tot geloof in Jezus kwamen. De uitwerking van 
de Bijbel op hen was zo krachtig. En dat terwijl 
sommigen van hen de Bijbel juist gingen lezen om aan te 
tonen dat hij niet waar was. Zo’n krachtige uitwerking 
kan alleen verklaard worden door de Goddelijke kracht 
die de Bijbel heeft. 

 
  

BIJBELTEKSTEN 
 
2 Timotheüs 3: 16 Elk 
van God ingegeven 
schriftwoord is ook 
nuttig om te  
onderrichten, te 
weerleggen, te 
verbeteren 
en op te voeden in de 
gerechtigheid, 
17 opdat de mens Gods 
volkomen zij, tot alle 
goed werk volkomen 
toegerust. 
 
2 Petrus 1: 20 Dit moet 
gij vooral weten, dat 
geen profetie der Schrift 
een  eigenmachtige 
uitlegging toelaat; 
21 want nooit is  
profetie voortgekomen 
uit de wil van een mens, 
maar, door de Heilige 
Geest gedreven, hebben 
mensen van Godswege 
gesproken. 
 
Micha 5:2 En gij, 
Betlehem Efrata, al zijt 
gij klein onder de 
geslachten van Juda, uit 
u zal Mij voortkomen 
die een heerser zal zijn 
over Israel en wiens 
oorsprong is van ouds, 
van de dagen der 
eeuwigheid. 
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Historische boeken Dichterlijke boeken Profetische 

boeken 
1 Genesis 18 Job 23 Jesaja 

2 Exodus 19 Psalmen 24 Jeremia 

3 Leviticus 20 Spreuken 25 Klaagliederen 

4 Numeri 21 Prediker 26 Ezechiël 

5 Deuteronomium 22 Hooglied 27 Daniël 

6 Jozua   28 Hosea 

7 Richteren   29 Joël 

8 Ruth   30 Amos 

9 I Samuël   31 Obadja 

10 II Samuël   32 Jona 

11 I Koningen   33 Micha 

12 II Koningen   34 Nahum 

13 I Kronieken   35 Habakuk 

14 II Kronieken   36 Sefanja 

15 Ezra   37 Haggaï 

16 Nehemia   38 Zacharia 

17 Ester   39 Maleachi 

Historische boeken Brieven Profetische 
boeken 

1 Het evangelie naar Mattheüs 6 Brief aan de Romeinen 27 Openbaring 

2 Het evangelie naar Marcus 7 1e brief aan de Korinthiërs  

3 Het evangelie naar Lukas 8 2e brief aan de Korinthiërs  

4 Het evangelie naar Johannes 9 Brief aan de Galaten  

5 Handelingen der  apostelen 10 Brief aan de Efeziërs  

  11 Brief aan de Fililppiërs  

  12 Brief aan de Kolossers  

  13 1e brief aan de Thessalonikers  

  14 2e brief aan de Thessalonikers  

  15 1e brief aan Timotheüs  

  16 2e brief aan Timotheüs  

  17 Brief aan Titus  

  18 Brief aan Filémon  

  19 Brief aan de Hebreeën  

  20 Brief van Jacobus  

  21 1e brief van Petrus  

  22 2e brief van Petrus  

  23 1e brief van Johannes  

  24 2e brief van Johannes  

  25 3e brief van Johannes  

  26 Brief van Judas  
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Waar gaat de Bijbel over? 
 
De Bijbel bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt het oude 
testament genoemd. Het tweede deel wordt het nieuwe testament 
genoemd. De Bijbel is een verzameling van 66 boeken en brieven. 
De inhoudsopgave van de Bijbel geeft een overzicht van de 66 
boeken. Het eerste boek van de Bijbel heet Genesis. Hierin wordt 
beschreven dat God de hemel en de aarde schiep en ook de mens. 
De relatie van de mens ten opzichte van God wordt erin behandeld.  
Vanaf hoofdstuk 12 van Genesis gaat het over een man, Abram, die 
God uitkoos om met hem en zijn nakomelingen, het volk Israël een 
speciale relatie te hebben. Je zou kunnen zeggen dat in de eerste vijf 
boeken van de Bijbel deze relatie wordt opgebouwd. Het 
uitgekozen volk krijgt een land toegewezen om in te wonen en er 
worden allerlei regels beschreven, hoe dit volk God moest dienen. 
In het boek Jozua wordt beschreven hoe het volk Israël het land dat 
God hun had beloofd in bezit neemt. In de boeken daarna wordt de 
geschiedenis van het volk beschreven. Eerst wordt het geleid door 
richters, later wordt het geregeerd door koningen. Veel van de 
boeken van het oude testament zijn geschreven door profeten. Dit 
waren mannen die van God een boodschap kregen en die doorgaven 
aan het volk. 
 
Al vrij snel nadat het koningschap was ingesteld, viel het koninkrijk 
Israël uiteen in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Ieder deel 
had zijn eigen koning. Omdat ze ongehoorzaam waren aan God gaf 
God het volk over in de macht van andere volken. Deze voerden het 
volk in ballingschap. Een overblijfsel van de inwoners van het 
zuidelijke deel mocht later terugkeren naar het land. De inhoud van 
de boodschap van de profeten had vaak betrekking op een 
toekomstige koning die God aan het volk zou geven. Die koning 
zou alles herstellen en vrede brengen. Daarmee wordt Jezus 
Christus bedoeld. 
 
In het oude testament staan enkele boeken die een ander karakter 
hebben dan de geschiedkundige boeken. Dit zijn de dichterlijke en 
wijsheidsboeken, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied.  
 
Het nieuwe testament beschrijft in de eerste vier boeken het leven 
van Jezus Christus. Het vijfde boek Handelingen gaat over het 
ontstaan van de gemeente, dat zijn de mensen die in Jezus Christus 
geloofden en die christenen genoemd werden. Een groot deel van 
het nieuwe testament bestaat uit brieven die aan gemeenten in 
allerlei plaatsen werden gestuurd.  

BIJBELTEKSTEN 
 
Genesis 12:1 De Here 
nu zeide tot Abram: Ga 
uit uw land en uit uw 
maagschap en uit uws 
vaders huis naar het 
land, dat Ik u wijzen 
zal; 2 Ik zal u tot een 
groot volk maken, en u 
zegenen, en uw naam 
groot maken, en gij zult 
tot een zegen zijn. 
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Het nieuwe testament en daarmee ook de Bijbel wordt afgesloten 
met het boek Openbaring. Daarin wordt beschreven wat er in de 
toekomst zal gebeuren. 
 
Wat is het doel van de Bijbel? 
 
De Bijbel is geschreven door God en bedoeld voor mensen. Wat is 
Gods bedoeling met de Bijbel? In Johannes 20:30-31 schreef de 
apostel Johannes wat het doel is van alles wat hij geschreven had. 
Het doel is dat de lezer gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van 
God, opdat de lezer door dat geloof het leven zou hebben in Zijn 
naam.  
 
In zijn eerste brief komt Johannes daar op terug. In 1 Johannes 5:13 
schrijft hij: Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u 
eeuwig leven hebt, u die in de naam van de Zoon van God gelooft.  
 
In 2 Timotheüs 3:15 staat dat de heilige geschriften je wijs kunnen 
maken tot behoudenis door het geloof dat in Jezus Christus is.  
 
Je zou deze teksten kort kunnen samenvatten: het doel van de Bijbel 
is dat de lezer tot geloof in Jezus Christus, de Zoon van God komt.  
 
En als we tot het geloof in Jezus Christus gekomen zijn, is de Bijbel 
nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen, 2 
Timotheüs 3:16. God wil de Bijbel gebruiken om je meer op Jezus 
Christus te laten lijken. Hij is je voorbeeld. Als je in Hem gelooft, 
mag je Hem volgen. In de Bijbel kun je Hem beter leren kennen.  
 
Wat moet ik met de Bijbel? 
 
God gebruikt de Bijbel nog steeds om te spreken tot mensen. Of je 
nu wel of niet gelooft. De Bijbel is uniek en Goddelijk. Om te 
weten wat God tot jou te zeggen heeft, kun je de Bijbel lezen. God 
heeft iets te zeggen. Als je niet gelooft wil Hij je wijzen op Jezus 
Christus. Als je wel gelooft wil Hij tot je spreken om Jezus Christus 
beter te leren kennen en te groeien in je geloof.  
 
Hoe moet je dat dan doen? Het is een goede gewoonte om iedere 
dag de Bijbel te lezen. Daardoor wordt je geloof “gevoed”. Door 
alle drukke bezigheden gaat dat niet vanzelf. Als je van plan bent 
om iedere dag de Bijbel te lezen, denk er dan goed over na wat voor 
jou de beste tijd is, waarop je iedere dag de Bijbel kunt lezen. 
Bestem die tijd om de Bijbel te lezen.  
 

BIJBELTEKSTEN 
 
Johannes 20:30 Jezus 
heeft nog wel vele 
andere tekenen voor de 
ogen zijner discipelen 
gedaan, die niet 
beschreven zijn in dit 
boek, 31 maar deze zijn 
geschreven, opdat gij 
gelooft, dat Jezus is de 
Christus, de Zoon van 
God, en opdat gij, 
gelovende, het leven 
hebt in zijn naam. 
 
1 Johannes 5:13 Dit heb 
ik u geschreven, die 
gelooft in de naam van 
de Zoon Gods, opdat gij 
weet, dat gij eeuwig 
leven hebt. 
 
2 Timotheüs 3:15 en dat 
gij van kindsbeen af de 
heilige schriften kent, 
die u wijs kunnen 
maken tot zaligheid 
door het geloof in 
Christus Jezus. 16 Elk 
van God ingegeven 
schriftwoord is ook 
nuttig om te 
onderrichten, te 
weerleggen, te 
verbeteren en op te 
voeden in de 
gerechtigheid, 17 opdat 
de mens Gods 
volkomen zij, tot alle 
goed werk volkomen 
toegerust. 
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De Heer Jezus zocht regelmatig een rustige plaats op. Bijbel lezen 
gaat het beste als je op een rustige plaats bent. Op die manier kun je 
je beter concentreren en heeft God de gelegenheid je aan te spreken 
door middel van de Bijbel.  
 
Om te beginnen zou je een van de vier evangeliën kunnen lezen. 
Lees bijvoorbeeld een hoofdstuk of een bladzij per dag. Probeer te 
begrijpen wat er staat. Vraag God je te helpen en tot je te spreken.  

BIJBELTEKSTEN 
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Studievragen 
 
Is de bijbel zo bijzonder? 
 
1. Waarom is de Bijbel zo bijzonder? 
 
Wie heeft de bijbel geschreven? 
 
2. Op welke manieren heeft God de Bijbel geschreven volgens 

- Exodus 31:18  - Exodus 33:11 
- Ezechiël 1:1  - 2 Petrus 1:21 

 
Waar gaat de bijbel over? 
 
3. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in de Bijbel? 
 
4. Wie zijn de hoofdpersonen in de Bijbel?  
 
Wat is het doel van de bijbel? 
 
5. Wat kan het resultaat zijn van het lezen van de Bijbel 

volgens 2 Timotheüs 3:15? 
 
6. Wat is het doel van het evangelie, dat Johannes schreef, 

volgens Johannes 20:31?  
 
7. Waarvoor is de Bijbel nuttig volgens 2 Timotheüs 3:16?  
 
Wat moet ik met de bijbel? 
 
8. Wat zijn volgens Psalm 1:1-3 de gevolgen van het 

overdenken van de Bijbel? (Voor de dichter van deze psalm 
bestond de Bijbel alleen nog uit “Gods wet”.) 

 
9. Welke invloed heeft de Bijbel op jou? 
 
 

BIJBELTEKSTEN 
 
Exodus 31:18 En Hij 
gaf aan Mozes, toen Hij 
geëindigd had met hem 
te spreken op de berg 
Sinaï, de twee tafelen 
der getuigenis, tafelen 
van steen, beschreven 
door de vinger Gods. 
 
Exodus 33:11 En de 
Here sprak tot Mozes 
van aangezicht tot 
aangezicht, zoals 
iemand spreekt met zijn 
vriend; 
 
Ezechiël 1:1 In het 
dertigste jaar, in de 
vierde maand, op de 
vijfde der maand, toen 
ik te midden der 
ballingen aan de rivier 
de Kebar was, werd de 
hemel geopend en zag 
ik gezichten van 
Godswege. 
 
2 Petrus 1: 21 want 
nooit is profetie 
voortgekomen uit de wil 
van een mens, maar, 
door de Heilige Geest 
gedreven, hebben 
mensen van Godswege 
gesproken. 
 
Johannes 20:30 Jezus 
heeft nog wel vele 
andere tekenen voor de 
ogen zijner discipelen 
gedaan, die niet 
beschreven zijn in dit 
boek, 31 maar deze zijn 
geschreven, opdat gij 
gelooft, dat Jezus is de 
Christus, de Zoon van 
God, en opdat gij, 
gelovende, het leven 
hebt in zijn naam. 

2 Timotheüs 3:15 en dat gij van 
kindsbeen af de heilige schriften 
kent, die u wijs kunnen maken tot 
zaligheid door het geloof in 
Christus Jezus. 16 Elk van God 
ingegeven schriftwoord is ook 
nuttig om te onderrichten, te 
weerleggen, te verbeteren en op 
te voeden in de gerechtigheid, 17 
opdat de mens Gods volkomen 
zij, tot alle goed werk volkomen 
toegerust. 
 

Psalm 1: 1 Welzalig de man die 
niet wandelt in de raad der 
goddelozen, die niet staat op de 
weg der zondaars, noch zit in 
de kring der spotters; 2 Maar 
aan des Heren wet zijn 
welgevallen heeft, en diens wet 
overpeinst bij dag en bij nacht. 
3 Want hij is als een boom, 
geplant aan waterstromen, die 
zijn vrucht geeft op zijn tijd, 
welks loof niet verwelkt; al wat 
hij onderneemt, gelukt. 
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