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hem geschreven, een andere 

schrijver van het Nieuwe Tes-

tament is de apostel Johannes. 

De bijbelschrijvers hebben niet 

zelf verzonnen wat ze moesten 

opschrijven. God heeft op al-

lerlei manieren aan de schrij-

vers duidelijk gemaakt wat Hij 

aan ons wil vertellen, Hij heeft 

hen geïnspireerd. Zo schrijven 

sommige schrijvers bijvoor-

beeld over de geweldige won-

deren die Hij deed. God laat 

daarmee zien wat een grote en 

machtige God Hij is. 

Dat maakt de Bijbel zo’n bij-

zonder boek. Het is het boek 

waarin God ons alles wil ver-

tellen wat wij over Hem moe-

ten weten. De heilige Geest 

heeft ervoor gezorgd dat de 

Bijbel is ontstaan. Dat heeft 

een heel lange tijd geduurd. 

Het laatste bijbelboek is onge-

veer 2000 jaar later geschre-

ven dan het eerste. Toch kun 

je heel goed merken dat al die 

bijbelboeken bij elkaar horen 

De Bijbel 
in het kort

De Bijbel

Yes! We gaan weer met de Bijbel aan de slag en we begin-

nen gelijk maar bij het begin! Weet je eigenlijk waarom 

Gods Woord Bijbel heet? Bijbel komt van het Griekse 

woord biblia. Dit woord betekent: boeken. De naam Bij-

bel heeft dit boek meegekregen omdat het eigenlijk een 

hele verzameling van boeken is. Met elkaar zijn het er 66.

 

De Bijbel heeft twee delen. Het eerste deel heet het Oude 

Testament. In dit deel staan de meeste boeken: 39. In het 

Oude Testament belooft God dat Hij redding zal brengen 

door een Verlosser te sturen. Deze Verlosser, die de Mes-

sias heet, moet dan nog komen. 

Het tweede deel van de Bijbel noemen we het Nieuwe 

Testament. In dit deel staan 27 boeken. De boeken van 

het Nieuwe Testament vertellen dat de Verlosser die God 

al eeuwen beloofd had, gekomen is: het is zijn eigen Zoon 

die als een klein mens op aarde geboren werd. Daar be-

gint het Nieuwe Testament. Als eerste vertelt het over de 

komst van de Here Jezus in deze wereld.

Als je in je bijbel bladert kom je de namen van verschil-

lende mensen tegen die één of meer boeken in de Bijbel 

geschreven hebben. Zo staan in het Oude Testament de 

namen van twee bekende profeten, Jesaja en Jeremia. In 

het tweede deel is Paulus een belangrijke schrijver. Een 

fl ink aantal boeken van het Nieuwe Testament is door 

LES
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De Bijbel is het best verkochte 

boek in de hele wereld. De 

hele Bijbel is in 500 verschil-

lende talen vertaald. Het 

ver talen van de Bijbel in nog 

meer talen gaat nog altijd 

door. Dat is ook belangrijk 

omdat de boodschap van God 

bedoeld is voor alle mensen 

die op deze wereld wonen. 

!
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De Bijbel in het kort

dan geen enkele kans meer 

om kwaad te doen. 

Jezus heeft laten zien dat Hij 

sterker is dan de duivel. In de 

wonderen die Hij deed kun je 

dat zien. Ook liet Jezus zich 

niet verleiden om ongehoor-

zaam te worden aan God. De 

duivel wil onze dood. Maar 

Jezus heeft de dood overwon-

nen toen Hij opstond uit de 

dood. We hebben de Here 

Jezus daarom nodig om bevrijd 

te worden van de duivel, die 

ons verkeerde dingen laat 

doen. Hij zorgt ervoor dat we 

bij die nieuwe hemel en aarde 

mogen horen. 

en samen een prachtige boodschap van God aan ons al-

lemaal vormen. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat 

een boek dat over zo’n lange tijd en door zo veel 

verschillende schrijvers geschreven is, toch zo’n 

perfect verhaal vormt. 

Boek met een boodschap

God heeft mensen gebruikt om die boodschap door te 

geven: 

•  In het Oude Testament zijn dat vooral de profeten 

geweest. 

•  In het Nieuwe Testament vooral de apostelen.

Een profeet herinnerde de mensen aan wat God in de 

wetten van Mozes aan hen vroeg en vertelde ook over 

Gods reddingsplan. Een apostel maakt duidelijk dat het 

Jezus is door wie God dat reddingsplan uitvoert. 

De Bijbel begint op de eerste bladzijde met de wereld 

zoals God die geschapen heeft. Dat was een paradijs 

waar de eerste mensen in mochten wonen. Ze kregen van 

God de opdracht om die heel goed te bewaren. De duivel 

mocht dat paradijs niet in handen krijgen. 

In die opdracht slaagde de mens niet. Ze luisterden naar 

de duivel en lieten zich verleiden tot ongehoorzaamheid 

aan God. Op dat moment ging het paradijs waar alles 

goed was verloren! Mensen stierven en er kwam ruzie en 

oorlog, ziekte en verdriet. 

De Bijbel vertelt ons dat God alles nieuw wil 

maken. Eens komt er weer een paradijs, zonder 

ruzie en oorlog. Zonder verdriet en pijn. God 

wil alles nieuw maken, net zo prachtig als dat 

hij aan het begin bedoeld had. Helemaal aan het 

einde van de Bijbel laat God ons zien hoe mooi Hij alles 

weer wil maken. God gaat de duivel en alles wat die aan 

kwaad doet in de wereld vernietigen. De duivel krijgt 
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Les 1

➍ Zoek eens op Handelingen 1:8.

Wie zegt dit?

Wanneer zegt Hij dit?

Waar begint het evangelie?

Waar zal het naartoe gaan? 

Aan de slag

➊ Wat betekent het woord bijbel?

Hoeveel boeken heeft het Oude Testament?

Hoeveel boeken heeft het Nieuwe Testa-

ment? 

➋ God heeft mensen gebruikt om zijn bood-

schap door te geven. 

Wie deden dat vooral in de tijd van het Oude 

Testament?

Wie deden dat vooral in de tijd van het Nieu-

we Testament?

 

➌ Wat is een ander woord voor de bood-

schap van God die in de Bijbel staat?

Wat betekent dit woord? 
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De Bijbel in het kort

➎ Zoek eens op Psalm 1.

Wie is volgens deze psalm gelukkig?

Waar lijk je op als je je verdiept in Gods 

Woord?

 

➏ In Romeinen 1:16 vertelt Paulus waarom 

Hij zich niet schaamt voor het evangelie. 

Schrijf hieronder op wat hij daarover zegt:

Voor

Spelopdracht 

De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe 

Testament. Geef jij aan welk boek in welk 

testament thuishoort? Schrijf OT onder de 

boeken uit het Oude Testament en NT onder 

de boeken uit het Nieuwe Testament. Als je 

alles goed hebt gedaan, moet het aantal pre-

cies kloppen. 39 voor het Oude Testament en 

27 voor het Nieuwe Testament. 

Leren: 

1.  De bijbelboeken van Genesis tot en met 

Jozua.

2 De bijbeltekst uit Romeinen 1:16.

Opdracht:

Hoeveel verschillende bijbels hebben jullie 

thuis? En van wie hebben jullie die gekregen? 

Vraag je ouder(s) eens welke betekenis de 

Bijbel voor hen heeft.
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!
Het schrijven van het Oude 

Testament duurde ongeveer 

van het jaar 2500 tot 400 voor 

de geboorte van Christus.

Het schrijven van het Nieuwe 

Testament duurde ongeveer 

van het jaar 1 tot het jaar 100 

na de geboorte van Christus.
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Les 2

Het Oude Testament ein-

digt met de boodschap van 

de profeet Maleachi. Zijn werk 

als profeet stopte ongeveer in 

het jaar 415 voor de geboorte 

van de Here Jezus. In al die tijd 

erna heeft het volk Israël niets 

van God gehoord. Johannes 

de Doper is de eerste die God 

na hem op het volk Israël af 

stuurt. Maar liefst 400 jaar lang 

waren er dus geen profeten die 

een boodschap van de HERE 

God hadden voor Israël. 

Wat er in die tijd gebeurd is 

in Israël vertelt de Bijbel ons 

niet. De joden noemen deze 

jaren ook wel de stille jaren. 

Er wordt weleens gezegd dat de heilige Geest in deze pe-

riode was uitgedoofd. Daarmee bedoelen ze dat er geen 

profeten waren die onder de leiding van de heilige Geest 

stonden en een boodschap van God brachten. De HERE 

God hield zich stil.

In die stille periode moest het joodse volk het doen met 

de woorden die bewaard gebleven waren in de boeken 

van het Oude Testament. Ze gingen daarom die boeken 

steeds beter bestuderen. Je kreeg daarvoor zelfs verschil-

lende scholen waar je een Schriftgeleerde kon worden. 

Zo’n school had ook een meester, die noemden ze rabbi 

of rabbijn. Schriftgeleerden hielpen op hun beurt het volk 

om de woorden van God beter te begrijpen.  

Omdat de Bijbel ons er niets over vertelt, hebben we an-

dere boeken nodig die ons iets vertellen over die periode 

van 400 jaar die tussen het Oude en het Nieuwe Testa-

ment in ligt. Er zijn gelukkig geschiedenisboeken die ons 

iets vertellen over wat er in die tijd allemaal rond Israël 

gebeurde. Dat is handig om te weten zodat je bijvoor-

beeld beter kunt begrijpen hoe het komt dat Jezus zo veel 

discussies heeft met de Schriftgeleerden. 

Een belangrijke naam uit deze tijd is Alexander de Grote 

uit Macedonië, dat net boven Griekenland ligt. Hij werd 

in 336 voor Christus koning en bouwt een enorm Grieks 

Rijk op. Dit is een van de grootste wereldrijken die in de 

Van het Oude 
naar het Nieuwe 
Testament

LES

2
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!Een bekende Schriftgeleerde uit het Oude Testament 

is Ezra. Weet je misschien ook nog wie dat was? In het 

Nieuwe Testament ontmoeten we Paulus, die les in Gods 

Woord heeft gehad van een rabbi.
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Van het Oude naar het Nieuwe Testament

Een tijd na Alexander – van 

175-164 voor Christus – komt 

Antiochus aan de macht. Ook 

hij is een belangrijke macht-

hebber. Hij gaat nog een beetje 

verder dan Alexander en 

probeert de joden te dwingen 

om ook de Griekse godsdienst 

over te nemen. Hij doet dat op 

twee manieren:

•  Hij probeert de joden tegen 

te houden om hun eigen God 

te vereren, ze moeten van 

hem de Griekse god Zeus 

aanbidden. Hij richt voor 

deze god zelfs een beeld op 

in de tempel in Jeruzalem.

•  Hij probeert alle boekrollen 

met daarop de wetten van 

Mozes te vernietigen.

Er kwam een groep joden tegen 

Antiochus in verzet. Onder lei-

ding van een joodse priesterfa-

milie, de Makkabeeën, hebben 

deze joden gewonnen. Antio-

chus heeft uit wraak wel een 

heleboel joden om het leven 

gebracht. De Makkabeeën krij-

gen nu de macht in Palestina. 

Een kleine periode is Palestina 

helemaal vrij van de overheer-

sing van grote machthebbers. 

Het Griekse Rijk verdwijnt 

langzamerhand en de Romei-

geschiedenis hebben bestaan. Hij verovert daarvoor tij-

dens zijn regering ook het land Palestina. Dit land wordt 

in de Bijbel ook wel Kanaän genoemd. 

Als je goed kijkt op het kaartje dan kun je zien dat Pa-

lestina een soort brug is die drie grote werelddelen met 

elkaar verbindt: Europa, Azië en Afrika. Ze noemen Pales-

tina ook weleens het midden van de wereld. Al was Pa-

lestina niet zo groot, het was wel een heel belangrijk land 

voor iedere koning die de macht had. Als je deze ‘brug’ 

in je bezit had, kon je daarover gemakkelijk in een ander 

werelddeel komen met je leger.

Alexander zorgde ervoor dat alle mensen in zijn rijk de 

Griekse taal konden verstaan en spreken. Dit maakte het 

een paar eeuwen later heel gemakkelijk om het evangelie 

door te vertellen. Het Nieuwe Testament is niet voor niets in 

het Grieks geschreven. Dat was de taal die iedereen dankzij 

Alexander de Grote verstond. Trouwens, ook het Oude Tes-

tament is in deze tijd helemaal in het Grieks vertaald. 
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Les 2

komen om hen uit de macht van de Romei-

nen te bevrijden.

Tijdens de Romeinse bezetting vond God het 

de tijd om de Verlosser te sturen. Maar Hij 

kwam niet om de Romeinen te verslaan. Hij 

bracht op een heel andere manier bevrijding. 

Daarover gaan we in de komende lessen over 

het Nieuwe Testament meer leren. 

nen nemen in het gebied van het Midden-

Oosten, waar Palestina ook bij hoort, de 

macht over. Bij de inname van Jeruzalem in 

63 voor Christus hebben de Romeinse sol-

daten de priesters gedood die bij de tempel 

hun werk deden. De joden moesten daarom 

vanaf het begin al niet veel van de Romeinen 

hebben. Ze hoopten dat de Verlosser snel zou 

Aan de slag

➊ Hoeveel tijd zit er tussen het Oude en het 

Nieuwe Testament in?

Wie was de laatste profeet uit het Oude Tes-

tament?

Wie is de eerste die daarna namens God 

spreekt? 

 

➋ Noem twee namen van Schriftgeleerden, 

één uit het Oude Testament en één uit het 

Nieuwe Testament.

➌ Welke koning zorgde ervoor dat ieder-

een Grieks kon spreken in Palestina?

Welke koning liet een beeld van Zeus neer-

zetten in de tempel?

Hoe heet de priesterfamilie die aan de macht 

kwam in Palestina?

 

➍ Vanaf welk jaar hadden de Romeinen de 

macht in Jeruzalem?

➎ In het Nieuwe Testament kom je veel 

mensen tegen die werkten voor de keizer in 

Rome. Zoek in de volgende bijbelteksten op 

wie er werkt voor de keizer en wat zijn be-

roep is:

Lucas 5:27  

Handelingen 10:22  
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Van het Oude naar het Nieuwe Testament

➏ Soms lijkt het of koningen en keizers 

enorme macht hebben. Toch vertelt de ge-

schiedenis dat er aan elke grote macht een 

einde komt. Het Griekse Rijk stortte in en 

later ook het Romeinse Rijk. Er is er maar 

één die het echt voor het zeggen heeft en die 

de allerhoogste koning is: God in de hemel. 

Schrijft hieronder op wat Jezus daarover zegt 

in Matteüs 28:18. 

Handelingen 13:1  

Handelingen 13:7  

Handelingen 23:33-34  

Handelingen 24:22  

Spelopdracht

Maak de tijdlijn kloppend. Hieronder zie je 

de tijdlijn met de belangrijkste machthebbers 

tijdens de stille periode. Schrijf de juiste na-

men eronder en de juiste jaartallen wanneer 

ze aan de macht waren. Zet er ook bij wat er 

kenmerkend was tijdens hun overheersing. 

Leren: 

1.  De bijbelboeken van Genesis tot en met 

Jozua. 

2. De bijbeltekst uit Matteüs 28:18.
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