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Studie 1. Het onstaan van de Bijbel  Bijbelteksten (HSV) bij Deltacursus 

A. Gebeurtenissen die leidden tot het schrijven van het Oude Testament        

Genesis 1:28. 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees 

vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en 

heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over 

al de dieren die over de aarde kruipen! 

Deuteronomium 6:7. 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover 

spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u 

neerligt en als u opstaat 

 

B. De wetboeken van Mozes (1447-1407 v. Chr. ) 

Handelingen 7:22. 22 En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid 

van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. 

Genesis 2:4. 4 Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen 

zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en 

hemel maakte 

Genesis 5:1. 1 Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. 

Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de 

gelijkenis van God. 

Genesis 6:9. 9 Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was 

een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach 

wandelde met God. 

Genesis 10:1. 1 Dit zijn de afstammelingen van de zonen van 

Noach, Sem, Cham en Jafeth. Bij hen werden na de vloed zonen 

geboren. 

Genesis 11:10,27. 10 Dit zijn de afstammelingen van Sem: Sem was 

honderd jaar oud, toen hij Arfachsad verwekte, twee jaar na de 

vloed. 

Genesis 25:12,19. 12 Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de 

zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, 

Abraham gebaard heeft. 

19 Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; 

Abraham verwekte Izak. 

Genesis 36:1,9. 1 Dit zijn de afstammelingen van Ezau, dat is 

Edom. 

9 Dit zijn de afstammelingen van Ezau, de vader van Edom, in het 

Seïrgebergte. 

Genesis 37:2. 2 Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Jozef, 

zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers 

– hij was een jonge man – met de zonen van Bilha en met de 

zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het 

kwade gerucht over hen aan zijn vader over. 

Exodus 3. zie Bijbel 

Exodus 24:4,7. 4 Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de 

HEERE op. Hij stond 's morgens vroeg op en bouwde onder aan 

de berg een altaar en richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf 

stammen van Israël. 

7 Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van 

het volk voor. En zij zeiden: Alles wat de HEERE gesproken heeft, 

zullen wij doen en Hem gehoorzamen. 

Exodus 34:27a. 27a Verder zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf 

deze woorden voor uzelf op, 

Deuteronomium 31:24. 24 En het gebeurde, toen Mozes gereed 

was met het schrijven van de woorden van deze wet in een boek 

totdat zij voltooid waren, 

Genesis 47:28. 28 Jakob leefde nog zeventien jaar in het land 

Egypte, zodat de dagen van Jakob, de jaren van zijn leven, 

honderdzevenenveertig jaar waren. 

Genesis 50:22. 22 Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van 

zijn vader; Jozef leefde honderdtien jaar. 

Exodus 12:40. 40 De verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd die zij 

in Egypte gewoond hadden, was vierhonderddertig jaar. 

Exodus 20:1-17. De wet van de Tien Geboden 1 Toen sprak God 

al deze woorden: 2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land 

Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult geen andere 

goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 U zult voor uzelf geen 

beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, 

of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 U zult 

zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de 

HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de 

vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht 

van hen die Mij haten, 6 maar Die barmhartigheid doet aan 

duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht 

nemen. 7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel 

gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie 

Zijn Naam ijdel gebruikt. 8 Gedenk de sabbatdag, dat u die 

heiligt. 9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 10 maar 

de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u 

geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch 

uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die 

binnen uw poorten is. 11 Want in zes dagen heeft de HEERE de 

hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte 

op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en 

heiligde die. 12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen 

verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 13 

U zult niet doodslaan. 14 U zult niet echtbreken. 15 U zult niet 

stelen. 16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 17 

U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de 

vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn 

rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. 

Exodus 21:1–23:33. zie Bijbel 

Exodus 25–40. zie Bijbel 
Deuteronomium 6:6 6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de 
mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.  

Jozua 1:7-8. 7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend 

te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, 

u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, 

opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. 8 Dit boek 

met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag 

en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen 

overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult 

u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig 

handelen. 

Mattheüs 4:4. 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: 

De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat 

uit de mond van God komt. 

Deuteronomium 8:3. 3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u 

hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook 

uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens 

niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit 

de mond van de HEERE komt.
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C. De historische boeken (1400-460 v. Chr. ) 

Deuteronomium 4:9. 9 Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf 

zeer in acht! Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien 

hebben, en anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. 

U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken:  

2 Koningen 19:4,30-31. 4 Misschien zal de HEERE, uw God, al de 

woorden horen van de commandant, die zijn heer, de koning van 

Assyrië, gestuurd heeft om de levende God te honen, en zal Hij 

hem straffen om de woorden die de HEERE, uw God, gehoord 

heeft. Wilt u dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat er 

nog te vinden is?  

30 want opnieuw zal wat ontkomen, wat overgebleven is van het 

huis van Juda, wortel schieten naar beneden toe en vrucht dragen 

de hoogte in, 31 want van Jeruzalem zal uitgaan wat overgebleven 

is, en wat ontkomen is, van de berg Sion. De na-ijver van de 

HEERE van de legermachten zal dit doen 

Jozua 10:13. 13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat 

het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet 

geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het 

midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, 

ongeveer een volle dag 

2 Samuël 1:18. 18 Hij zei dat men de nakomelingen van Juda het 

Lied van de boog zou leren. Zie, het is geschreven in het Boek van 

de Oprechte.  

1 Koningen 11:41. 41 Het overige nu van de geschiedenis van 

Salomo, en al wat hij gedaan heeft, en zijn wijsheid, is dat niet 

beschreven in het boek met de geschiedenis van Salomo?  

1 Koningen 14:19. 19 Het overige nu van de geschiedenis van 

Jerobeam, hoe hij oorlog voerde en hoe hij regeerde, zie, dat is 

beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van 

Israël.  

1 Koningen 14:29. 29 Het overige nu van de geschiedenis van 

Rehabeam, en al wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het 

boek van de kronieken van de koningen van Juda? 

1 Kronieken 29:29-30. 29 De geschiedenis van koning David, van 

het begin tot het einde, zie, die is beschreven in de geschiedenis 

van de ziener Samuel, in de geschiedenis van de profeet Nathan, 

en in de geschiedenis van de ziener Gad; 30 met alles over zijn 

koningschap en zijn macht, en de tijden die aan hem en aan Israël 

voorbijgegaan zijn, en over al de koninkrijken van de landen. 

2 Kronieken 32:32. 32 Het overige nu van de geschiedenis van 

Hizkia en zijn gunstbewijzen, zie, die zijn beschreven in het 

visioen van de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, en in het boek 

van de koningen van Juda en Israël.  

1 Koningen 15:11,26. 11 En Asa deed wat juist was in de ogen van 

de HEERE, zoals zijn vader David. 

 

D. De poëtische boeken (1900–400 v. Chr. ) 

Spreuken 1:1-7. 1 De spreuken van Salomo, de zoon van David, de 

koning van Israël, 2 om bekend te worden met wijsheid en ver-

maning, om woorden vol inzicht te begrijpen, 3 om vermaning die 

inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, 4 

om aan onverstandigen schranderheid te geven, aan een jongeman 

kennis en bedachtzaamheid. 5 Wie wijs is, zal horen en inzicht 

vermeerderen, en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven 6 om 

een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen 

en hun raadsels. 7 De vreze des HEEREN is het beginsel van de 

kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.  

E. De profetische boeken (788 – 420 v. Chr. ).  

Jeremia 1:4. 4 Het woord van de HEERE kwam tot mij:  

Jeremia 2:5. 5 Zo zegt de HEERE: Wat voor onrecht hebben uw 

vaderen in Mij gevonden, dat zij zich ver van Mij hebben 

gehouden, dat zij achter nietige dingen zijn aan gegaan – en zelf 

nietig zijn geworden –  

2 Petrus 1:20-21. 20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele 

profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want 

de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, 

maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, 

hebben gesproken.  

Jesaja 30:8. 8 Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een 

schrijftafel en teken het op in een boek, zodat het blijft staan tot 

de laatste dag, voor altijd en eeuwig.  

Jeremia 36:2a. 2a Neem u een boekrol en schrijf daarop alle 

woorden die Ik tot u gesproken heb over Israël, over Juda en over 

alle volken, 

Zacharia 7:6-10. 6 Of als u at en als u dronk, was u het niet die at 

en was u het niet die dronk? 7 Zijn dit niet de woorden die de 

HEERE liet prediken door de dienst van de vroegere profeten, 

toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust 

was, en het Zuiderland en het Laagland bewoond waren? 8 Verder 

kwam het woord van de HEERE tot Zacharia: 9 Zo zegt de 

HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, 

bewijs elkaar goedertierenheid en barmhartigheid. 10 Onderdruk 

weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart 

geen kwaad tegen elkaar. 

Zacharia 7:12. 12 Zij maakten hun hart als diamant, om maar niet 

te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de HEERE van 

de legermachten door Zijn Geest gezonden had, door de dienst 

van de vroegere profeten. Daardoor is grote verbolgenheid bij de 

HEERE van de legermachten ontstaan. 

Jesaja 2:2-4. 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de 

berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van 

de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat 

alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen 

gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de 

HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons 

onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden 

bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van 

de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de 

heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun 

zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot 

snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard 

opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.  

Micha 4:1-3. 1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden 

dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de 

hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de 

heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele 

heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij 

opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God 

van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en 

zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet 

uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 3 Hij zal 

oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, 

tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen 

en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk 

het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
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A. Gebeurtenissen die geleidt hebben tot het schrijven van het Nieuwe Testament 

Handelingen 2:42. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen 

en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de 

gebeden. 

Lucas 1:1. 1 Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag 

op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid 

hebben, 

Johannes 21:25. 25 En er zijn nog veel andere dingen die Jezus 

gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, 

dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen 

bevatten. Amen. 

Handelingen 26:26. 26 Want de koning heeft weet van deze 

dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben 

ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is; het is 

immers niet in een uithoek gebeurd. 

2 Petrus 1:16-18. 16 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels 

gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus 

Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van 

Zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God de Vader eer en 

heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven 

heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik 

Mijn welbehagen heb. 18 En deze stem hebben wij gehoord, toen 

deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige 

berg waren. 

Johannes 19:35. 35 En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en 

zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, 

opdat ook u gelooft. 

Lucas 1:1-4. 1 Aangezien velen ter hand genomen hebben een 

verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen 

zekerheid hebben, 2 zoals zij die van het begin af ooggetuigen en 

dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd 

hebben, 3 heeft het ook mij goedgedacht, na alles van voren af aan 

nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te 

beschrijven, hooggeachte Theofilus, 4 opdat u de zekerheid kent 

van de dingen waarin u onderwezen bent. 

1 Korintiërs 15:5-6. 5 en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna 

aan de twaalf. 6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan 

vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven 

zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. 

1 Johannes 1:1. 1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord heb-

ben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd 

hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens 

Handelingen 1:2,8. 2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, 

nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij 

uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 

8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over 

u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als 

in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 

Handelingen 1:8. 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest 

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, 

zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het 

uiterste van de aarde. 

Handelingen 2:22. 22 Israëlitische mannen, luister naar deze 

woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege 

aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in 

uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 

Matteüs 22:15-16. 15 Toen gingen de Farizeeën weg en 

beraadslaagden hoe zij Hem op Zijn woorden konden vangen. 

16 En zij stuurden hun discipelen naar Hem toe, met de 

Herodianen, en zeiden: Meester, wij weten dat U waarachtig bent 

en de weg van God in waarheid onderwijst en Zich door niemand 

laat beïnvloeden, want U ziet de persoon van de mensen niet aan. 

Handelingen 2:22. 22 Israëlitische mannen, luister naar deze 

woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege 

aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in 

uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 

Handelingen 2:42. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen 

en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de 

gebeden. 

Johannes 14:26. 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de 

Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en 

u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 

Johannes 16:13-14. 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de 

waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij 

zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, 

zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 

14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen 

en het u verkondigen. 

Romeinen 8:9-10. 9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de 

Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als 

iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. 

10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood 

vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de 

gerechtigheid. 

Handelingen 26:16. 16 Maar richt u op en sta op uw voeten, want 

hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en 

getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik 

nog aan u verschijnen zal; 

Romeinen 1:1. 1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een 

geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, 

Handelingen 1:21-22. 21 Het is dus nodig dat een van de mannen 

die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere 

Jezus onder ons in- en uitging, 22 te beginnen met de doop van 

Johannes tot op de dag waarop Hij van ons opgenomen werd, met 

ons getuige wordt van Zijn opstanding. 

2 Petrus 1:19-21. 19 En wij hebben het profetische woord, dat vast 

en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een 

lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en 

de morgenster opgaat in uw hart. 20 Dit moet u allereerst weten, 

dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg 

toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de 

wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige 

Geest gedreven, hebben gesproken. 

1 Petrus 1:9-12. 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, 

namelijk de zaligheid van uw zielen. 10 Naar deze zaligheid 

hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die 

aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 11 Zij onderzochten op 

welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, 

doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus 

komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. 12 Aan hen werd 

geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen 

die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd 

hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; 

dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. 

2 Timoteüs 3:16. 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is 

nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en 

op te voeden in de rechtvaardigheid, 
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B. De vier evangeliën 

Matteüs 28:15. 15 Toen zij het geld in ontvangst genomen 
hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is 

verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. 

1 Petrus 5:13. 13 13 U groet de mede-uitverkoren gemeente die in 

Babylon is, en Markus, mijn zoon. 

Kolossenzen 4:14. 14 Lukas, de arts, de geliefde, groet u, en 

Demas. 

 

C. Het boek Handelingen 

Lucas 1:1-4. 1 Aangezien velen ter hand genomen hebben een 

verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen 

zekerheid hebben, 2 zoals zij die van het begin af ooggetuigen en 

dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd 

hebben, 3 heeft het ook mij goedgedacht, na alles van voren af aan 

nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te 

beschrijven, hooggeachte Theofilus, 4 opdat u de zekerheid kent 

van de dingen waarin u onderwezen bent. 

Handelingen 1:1. 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, 

over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, 

Matteüs 16:18. 18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze 

petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel 

zullen haar niet overweldigen. 

Efeziërs 2:20. 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 

profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 

Handelingen 2:42-47. 42 En zij volhardden in de leer van de 

apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in 

de gebeden. 43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel 

wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. 44 En allen die 

geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; 

45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en 

verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. 46 En zij 

bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl 

zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel 

tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; 47 en zij loofden 

God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde 

dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. 

Handelingen 7:57-8:3. 57 Maar zij riepen met luide stem, stopten 

hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. 58 En zij 

wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden 

hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette. 

59 En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: 

Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60 En terwijl hij op de knieën 

viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! 

En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Het Evangelie in Samaria 

1 En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag 

een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en 

zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en 

Samaria, behalve de apostelen. 2 En godvrezende mannen droegen 

Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. 

3 En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen 

binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de 

gevangenis. 

Handelingen 9:31. 31 De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en 

Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in 

de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en 

namen in aantal toe. 

Handelingen 8:1,4,27-28. 1 En Saulus stemde in met zijn dood. 

En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente 

die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de 

landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.  

4 Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en 

verkondigden het Woord. 

27 En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een 

kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van 

de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was 

om in Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en hij zat op zijn 

wagen en las de profeet Jesaja. 

Handelingen 11:19-26. 19 Zij nu die, door de verdrukking die in 

verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, 

gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl 

zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de Joden. 20 Er 

waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene 

die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot 

de Griekssprekenden en de Heere Jezus verkondigden. 21 En de 

hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en 

bekeerde zich tot de Heere. 22 En het gerucht over hen kwam de 

gemeente die in Jeruzalem was, ter ore; en zij zonden Barnabas uit 

om het land door te gaan tot Antiochië toe. 23 En toen hij daar 

gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en 

spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de 

Heere te blijven. 24 Want hij was een goed man en vol van de 

Heilige Geest en van geloof; en er werd een grote menigte aan de 

Heere toegevoegd. 25 En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus 

te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar 

Antiochië. 26 En het gebeurde dat zij een heel jaar met de 

gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat 

de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd 

werden. 

Galaten 1:21. 21 Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. 

Handelingen 15:21. 21 Want Mozes heeft van oude tijden af in 

elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in 

de synagogen voorgelezen. 

Handelingen 15:40–18:22. zie Bijbel 

Handelingen 18:23–21:14. zie Bijbel 

Handelingen 20:5-6. 5 Dezen waren vooruitgereisd en wachtten 

ons op in Troas. 6 Wij echter vertrokken na de dagen van de 

ongezuurde broden per schip van Filippi en kwamen binnen vijf 

dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen verbleven. 
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D. De brieven van Paulus 

Handelingen 22:2-5,25-29; 26:4-11. 2 Toen zij hoorden dat hij 

hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller. En 

hij zei: 3 Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, 

maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliël op de 

meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, 

een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. 4 Ik heb deze 

Weg tot de dood toe vervolgd: ik heb zowel mannen als vrouwen 

gebonden en overgeleverd in de gevangenissen, 5 zoals ook de 

hogepriester van mij kan getuigen, en heel de Raad van oudsten. 

Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben 

daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren, 

geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden 

worden. 

25 En terwijl zij hem met de riemen in gestrekte houding 

vastbonden, zei Paulus tegen de hoofdman over honderd die erbij 

stond: Is het u geoorloofd een Romein te geselen, en dat nog wel 

onveroordeeld? 26 Toen de hoofdman over honderd dat gehoord 

had, ging hij naar de overste en berichtte het hem; hij zei: Pas op 

wat u gaat doen, want deze man is een Romein. 27 En de overste 

ging naar hem toe en zei tegen hem: Zeg mij, bent u een Romein? 

En hij zei: Ja. 28 En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht 

voor een groot bedrag verkregen. En Paulus zei: Maar ik ben zelfs 

zo geboren. 29 Meteen lieten zij die hem zouden verhoren hem 

verder ongemoeid. En ook de overste werd bevreesd, toen hij 

merkte dat hij een Romein was en dat hij hem had vastgebonden. 

4 Welnu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin 

af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden 

bekend. 5 Zij weten van mij vanuit het verleden – als zij het maar 

wilden getuigen! – dat ik geleefd heb volgens de meest 

nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als 

Farizeeër. 6 En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op 

de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, 7 die onze 

twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend, nacht en 

dag, God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door 

de Joden beschuldigd. 8 Waarom wordt het bij u allen 

ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? 9   9 Ik dacht 

echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth veel 

vijandige dingen moest doen, 10 wat ik ook in Jeruzalem gedaan 

heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, 

nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had; en 

als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. 11 En in alle 

synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren; 

en ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs 

tot in de buitenlandse steden. 

Handelingen 9:19b-25. 19b  En Saulus verbleef enige dagen bij de 

discipelen in Damascus. Paulus in Damascus 20 En meteen 

predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God 

is. 21 En allen die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden: Is 

dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze Naam aanriepen, 

uitroeide, en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de 

overpriesters te brengen? 22 Maar Saulus werd meer en meer 

gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden, in 

verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Paulus' 

vlucht uit Damascus 23 En toen er veel dagen verlopen waren, 

beraadslaagden de Joden om hem te doden, 24 maar hun 

samenzwering werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de 

poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. 

25 Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem 

door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten 

zakken. 

Galaten 1:17. 17 en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al 

vóór mij apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keerde 

weer terug naar Damascus. 

1 Tessalonicenzen 5:27. 27 Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief 

aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. 

Kolossenzen 4:16. 16 En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, 

zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicenzen 

gelezen wordt, en dat ook u die uit Laodicea leest. 

2 Timoteüs 2:2. 2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele 

getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn 

om ook anderen te onderwijzen. 

 

 

E. De algemene brieven 

Hebreeën 1:1-2. 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele 

wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in 

deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 Die Hij 

Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld 

gemaakt heeft. 

Handelingen 21:18-20. 18 De volgende dag ging Paulus met ons 

naar Jakobus. En al de ouderlingen waren daar gekomen. 19 En 

nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat 

God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. 20 En 

toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen 

hem: U ziet, broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven; 

en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. 

Matteüs 5–7. zie Bijbel 

Handelingen 6:8–8:3. zie Bijbel 

Handelingen 22:5. 5 zoals ook de hogepriester van mij kan 

getuigen, en heel de Raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs 

brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus 

gereisd om ook hen die daar waren, geboeid naar Jeruzalem te 

brengen, opdat ze gestraft zouden worden. 

Handelingen 11:19. 19 Zij nu die, door de verdrukking die in 

verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, 

gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl 

zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de Joden. 

Marcus 1:21,29. 21 En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat 

ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs.  

29 En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen 

naar het huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes. 

Marcus 1:16. 16 En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag 

Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want 

zij waren vissers. 

Johannes 1:40-42. 40 Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen 

en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. En het was 

ongeveer het tiende uur. 41 Andreas, de broer van Simon Petrus, 

was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en 

Hem gevolgd waren. 42 Deze vond als eerste zijn eigen broer 

Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat 

vertaald wordt als de Christus. 
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Matteüs 16:18. 18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze 

petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel 

zullen haar niet overweldigen. 

Efeziërs 2:20. 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 

profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 

Handelingen 1:15. 15 En in die dagen stond Petrus op te midden 

van de discipelen – er was namelijk een menigte bijeen van 

ongeveer honderdtwintig personen – en sprak: 

Handelingen 2:14. 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere 

apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen 

en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat 

mijn woorden tot uw oren doordringen: 

Handelingen 3:12. 12 Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het 

volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of 

waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen 

kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu 

loopt? 

Handelingen 4:8. 8 Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, 

tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël! 

Handelingen 5:3,29. 3 En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de 

satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest 

en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk 

grond? 

29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men 

moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. 

Handelingen 12:1-19. zie Bijbel  

Handelingen 15:13-21. 13 14 15 16 17-18 19 20 21  

1 Petrus 1:1. 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de 

vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, 

Asia en Bithynië, 

2 Petrus 1:14. 14 omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu 

snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook 

duidelijk heeft gemaakt. 

2 Petrus 3:1. 1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide 

wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, 

Marcus 6:3. 3 Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de 

Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn 

zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem. 

Judas 1:20-21. 20 Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw 

allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, 21 bewaar uzelf in 

de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere 

Jezus Christus, tot het eeuwige leven. 

 

 

F. Het boek Openbaring  

Romeinen 8:37. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 

door Hem Die ons heeft liefgehad. 

Openbaring 17:14. 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, 

maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der 

koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, 

geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. 

Openbaring 2:5. 5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en 

bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik 

spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u 

zich niet bekeert.

 

 


