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

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

Genesis 1:28. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees 

vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder 

je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de 

hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 

Deuteronomium 6:7. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er 

steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u 

opstaat.  

 

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

Handelingen 7:22. 22 Mozes werd onderwezen in alle kennis van 

de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. 

Genesis 2:4. 4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo 

ontstonden ze, zo werden ze geschapen. 

Genesis 5:1. 1 Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God 

Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God.  

Genesis 6:9. 9 Dit is de geschiedenis van Noach en zijn 

nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn 

tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe 

verbondenheid met God.  

Genesis 10:1. 1 Dit zijn de nakomelingen van Sem, Cham en 

Jafet, de zonen van Noach; na de zondvloed kregen zij zonen. 

Genesis 11:10,27. 10 Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen 

Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpachsad, twee jaar na de 

zondvloed. 

27 Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. 

Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot; 

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

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

gebaard.  

19 Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn 

nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had, 

Genesis 36:1,9. 1 Dit zijn de nakomelingen van Esau, ook Edom 

genoemd.  

9 Dit zijn de nakomelingen die Esau, de stamvader van de 

Edomieten, in het Seïrgebergte kreeg. 

Genesis 37:2. 2 Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakome-

lingen. Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoon-

lijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de 

zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en alle praatjes die 

over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door.  

Exodus 3. zie Bijbel 

Exodus 24:4,7. 4 Hierna schreef Mozes alles op wat de H E E R  

had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de 

berg een altaar en richtte hij twaalf gedenkstenen op, voor elk 

van de twaalf stammen van Israël één. 

7 Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het 

volk voor, en zij zeiden: ‘Alles wat de H E E R  gezegd heeft zullen 

we ter harte nemen.’ 

Exodus 34:27a. 27 De H E E R  zei tegen Mozes: ‘Stel deze 

geboden op schrift 

Deuteronomium 31:24. 24 Toen Mozes alle bepalingen van de 

wet op schrift had gesteld, 

Genesis 47:28. 28 Jakob woonde zeventien jaar in Egypte; hij 

werd honderdzevenenveertig jaar. 

Genesis 50:22. 22 Jozef bleef in Egypte wonen, met zijn hele 

familie. Hij werd honderdtien jaar. 

Exodus 12:40. 40 Vierhonderddertig jaar hadden de Israëlieten in 

Egypte gewoond; 

Exodus 20:1-17. 1 Toen sprak God deze woorden:  

2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, 

heeft bevrijd.  

3 Vereer naast mij geen andere goden.  

4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat 

in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in 

het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, 

vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere 

goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinde-

ren boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze 

mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, 

bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 

7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn 

naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 

8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang 

kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende 

dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag 

u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, 

voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor 

vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen 

heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met 

alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft 

de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 

12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u 

gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, 

u geven zal. 

13 Pleeg geen moord.  

14 Pleeg geen overspel.  

15 Steel niet.  

16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.  

17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op 

zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat 

hem ook maar toebehoort.’ 

Exodus 21:1–23:33. zie Bijbel 

Exodus 25–40. zie Bijbel 
Deuteronomium 6:6 HSV 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 En houd je vóór alles vastberaden en standvastig 

aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. 

Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, 

opdat je in alles wat je doet zult slagen. 8 Leg dat wetboek geen 

moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan 

alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je 

onderneemt voorspoedig verlopen. 

Matteüs 4:4. 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat 

geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder 

woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 

Deuteronomium 8:3. 3 U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u 

honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit 

eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u 

duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles 

wat de mond van de HEER voortbrengt.
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C. De historische boeken (1400-460 v.Chr.) 

Deuteronomium 4:9. 9 Wees gewaarschuwd en neem u 

zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen 

hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles 

aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt. 

2 Koningen 19:4,30-31. 4 Maar misschien slaat de H E E R , uw 

God, acht op wat de rabsake gezegd heeft, die door zijn heer, de 

koning van Assyrië, hierheen is gestuurd om de levende God te 

honen, en misschien zal hij die belediging vergelden. Bid daarom 

voor degenen van ons volk die er nog over zijn.”’30 De Judeeërs 

die ontkomen en het overleven, zullen wortel schieten en vrucht 

dragen, 31 want wie het overleven en ontkomen, zullen zich 

vanuit Jeruzalem, vanaf de Sion verspreiden. De H E E R  zal zich 

daarvoor beijveren. 

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

Israël zijn vijanden had afgestraft. Dit staat opgetekend in het 

Boek van de oprechte. De zon bleef een volle dag boven aan de 

hemel staan voordat ze onderging. 

2 Samuël 1:18. 18 Hij heeft gezegd dat alle Judeeërs dit lied, het 

Lied van de boog, moesten leren. Het staat opgetekend in het 

Boek van de oprechte: 

1 Koningen 11:41. 41 Verdere bijzonderheden over Salomo en 

over zijn wijsheid zijn opgetekend in de annalen van Salomo. 

1 Koningen 14:19. 19 Verdere bijzonderheden over Jerobeam, 

over de oorlogen die hij heeft gevoerd en over zijn regering, zijn 

opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. 

1 Koningen 14:29. 29 Verdere bijzonderheden over Rechabeam 

zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. 

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

van begin tot eind opgetekend in de geschriften van de ziener 

Samuel, de profeet Natan en de schouwer Gad. 30 Daarin staat 

zijn machtig koningschap beschreven en alles wat hij heeft 

meegemaakt, en de gebeurtenissen die in Israël en de andere 

koninkrijken hebben plaatsgevonden. 

2 Kronieken 32:32. 32 Verdere bijzonderheden over Jechizkia en 

de bewijzen van zijn trouw zijn vastgelegd in de visioenen van de 

profeet Jesaja, de zoon van Amos, zoals opgetekend in het boek 

over de koningen van Juda en Israël. 

1 Koningen 15:11,26. 11 Net zoals zijn voorvader David deed 

Asa wat goed is in de ogen van de H E E R . 

 

 

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

Spreuken 1:1-7. 1 Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van 

David en koning van Israël. 2 Ze bieden wijsheid en zijn een 

leidraad in het leven, verdiepen het inzicht 3 en bevatten wijze 

lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. 4 Ze vormen 

het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en 

bezonnenheid. 5 Laat wie wijs is goed naar deze spreuken 

luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en 

meer de vaardigheid verwerven 6 deze spreuken en 

diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnig-

heden van de wijzen te doorgronden. 7 Het begin van alle kennis 

is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en 

weigert elk onderricht. 

 

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

Jeremia 1:4. 4 De H E E R  richtte zich tot mij: 

Jeremia 2:5. 5 Dit zegt de H E E R : Welk onrecht heb ik jullie 

voorouders gedaan dat ze mij hebben verlaten, dat ze achter 

nietige goden aan liepen en zelf nietswaardig werden? 

2 Petrus 1:20-21. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie 

uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is 

een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die 

namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de 

heilige Geest. 

Jesaja 30:8. 8 Neem een stenen plaat en schrijf dit op, leg het met 

zoveel woorden voor hen vast, zodat het bewaard blijft tot in 

eeuwigheid. 

Jeremia 36:2a. 2 ‘Neem een boekrol en schrijf daarin alles wat ik 

je gezegd heb over Israël, Juda en de andere volken  

Zacharia 7:6-10. 6 Ook wanneer jullie eten en drinken, doe je dat 

toch omdat je het zelf wilt?”’ 7 Jullie weten toch wat de H E E R  

bij monde van de vroegere profeten heeft gezegd, toen Jeruzalem 

en de omliggende steden nog bewoond en vredig waren, en er 

ook mensen woonden in de Negev en het heuvelland. 8 En nu 

zegt de H E E R  het nogmaals, bij monde van mij, Zacharia: 

9 ‘Dit zegt de H E E R  van de hemelse machten: Spreek eerlijk 

recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; 10 onderdruk geen 

weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en 

wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.’ 

Zacharia 7:12. 12 Ze lieten de woorden en vermaningen die de 

H E E R  van de hemelse machten hun door zijn geest bij monde 

van de vroegere profeten voorhield niet tot zich doordringen, 

maar sloten zich ervoor af. Daarom werden ze getroffen door de 

toorn van de H E E R  van de hemelse machten. 

Jesaja 2:2-4. 2 Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel 

van de H E E R  rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, 

hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, 

3 machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de 

berg van de H E E R , naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons 

onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden 

bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit 

Jeruzalem spreekt de H E E R . 4 Hij zal rechtspreken tussen de 

volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun 

zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot 

snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een 

ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 

Micha 4:1-3. 1 Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel 

van de H E E R  rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, 

hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, 

2 machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de 

berg van de H E E R , naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons 

onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden 

bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit 

Jeruzalem spreekt de H E E R . 3 Hij zal rechtspreken tussen 

machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun 

speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken 

tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
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A. Gebeurtenissen die geleidt hebben tot het schrijven van het Nieuwe Testament 

Handelingen 2:42. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de 

apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het 

brood en wijdden zich aan het gebed. 

Lucas 1:1. 1 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om 

een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons 

midden hebben voltrokken, 

Johannes 21:25. 25 Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn 

daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de 

wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven 

moesten worden. 

Handelingen 26:26. 26 Bovendien weet de koning waarover het 

gaat, en daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet 

dat iets hiervan hem is ontgaan, het heeft zich immers niet in een 

uithoek afgespeeld. 

2 Petrus 1:16-18. 16 Toen wij u de glorierijke komst van onze 

Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op 

vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen 

zijn grootheid gezien. 17 Want hij ontving van God, de Vader, 

eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen 

hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 

18 Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij 

met hem op de heilige berg waren. 

Johannes 19:35. 35 Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft 

gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de 

waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. 

Lucas 1:1-4. 1 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om 

een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons 

midden hebben voltrokken, 2 en die ons zijn overgeleverd door 

degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en 

dienaren van het Woord zijn geworden,  

3 leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig 

na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, 

hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, 4 om u te overtuigen 

van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. 

1 Korintiërs 15:5-6. 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en 

vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen 

aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er 

enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 

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

hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, 

wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het 

Woord dat leven is. 

Handelingen 1:2,8. 2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in 

de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door 

de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht 

was. 

8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie 

kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea 

en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 

Handelingen 1:8. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie 

komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in 

Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 

aarde.’ 

Handelingen 2:22. 22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus 

uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit 

de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u 

bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 

Matteüs 22:15-16. 15 Nu trokken de farizeeën zich terug om zich 

erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden 

lokken.  

16 Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal 

herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat 

u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de 

weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat 

liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. 

Handelingen 2:22. 22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus 

uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit 

de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u 

bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 

Handelingen 2:42. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de 

apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het 

brood en wijdden zich aan het gebed. 

Johannes 14:26. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die 

de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk 

maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd 

heb. 

Johannes 16:13-14. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, 

wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal 

niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort 

en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te 

maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 

Romeinen 8:9-10. 9 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de 

Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet 

laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet 

toe. 10 Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde 

weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u 

door God als rechtvaardigen bent aangenomen. 

Handelingen 26:16. 16 Maar kom nu overeind, sta op, want ik 

ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat 

je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van 

alles wat ik je nog zal laten zien. 

Romeinen 1:1. 1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, 

geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te 

verkondigen,  

Handelingen 1:21-22. 21 Daarom moet een van de mannen die 

steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, 

22 vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de 

hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn 

opstanding.’  

2 Petrus 1:19-21. 19 Ons vertrouwen in de woorden van de 

profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed 

aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp 

die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de 

morgenster opgaat in uw hart.  

20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een 

eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een profetie 

voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God 

spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest. 

1 Petrus 1:9-12. 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: 

uw redding. 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten 

te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel 

zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op 

welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam 

was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna 

in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze 

boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is 

deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie 

hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de 

hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen 

graag zouden doordringen. 

2 Timoteüs 3:16. 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en 

kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en 

fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam 

leven,  
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B. De vier evangeliën 

Matteüs 28:15. 15 Ze namen het geld aan en deden zoals hun 

was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal 

onder de Joden de ronde. 

1 Petrus 5:13. 13 De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon 

Marcus groeten u. 

Kolossenzen 4:14. 14 Ook Lucas, onze geliefde arts, en Demas 

groeten u. 

 

C. Het boek Handelingen 

Lucas 1:1-4. 1 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om 

een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons 

midden hebben voltrokken, 2 en die ons zijn overgeleverd door 

degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en 

dienaren van het Woord zijn geworden,  

3 leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig 

na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, 

hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, 4 om u te overtuigen 

van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. 

Handelingen 1:1. 1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de 

daden en het onderricht van Jezus beschreven, 

Matteüs 16:18. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik 

mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen 

haar niet kunnen overweldigen. 

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

profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 

Handelingen 2:42-47. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van 

de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het 

brood en wijdden zich aan het gebed.  

43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, 

vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden 

aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 

45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst 

onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze 

trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij 

elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van 

eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de 

gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit 

met mensen die gered wilden worden. 

Handelingen 7:57-8:3. 57 Maar ze schreeuwden en tierden, 

hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen 

op hem af. 58 Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. 

De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die 

Saulus heette. 59 Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: 

‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 60 Hij viel op zijn knieën en 

riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze 

woorden stierf hij. 

1 Saulus keurde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag brak 

er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, 

zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met 

uitzondering van de apostelen.  

2 Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide 

dodenklacht voor hem. 3 Saulus probeerde de gemeente te 

vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen 

te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. 

Handelingen 9:31. 31 In heel Judea en Galilea en Samaria leefde 

de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in 

ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest 

nam hun aantal steeds meer toe. 

Handelingen 8:1,4,27-28. 1 Saulus keurde de moord op hem 

goed.  

Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de 

gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea 

en Samaria, met uitzondering van de apostelen. 

4 Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden 

het woord van God.  

27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. 

Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge 

ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast 

was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem 

geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg 

in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 

Handelingen 11:19-26. 19 De leerlingen die verdreven waren als 

gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was 

begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar 

verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. 20 

Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië 

waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking 

bekend met het evangelie van de Heer Jezus. 21 De Heer 

steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het 

geloof in de Heer. 22 Het nieuws over hun optreden bereikte de 

gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar 

Antiochië te zenden. 23 Toen hij daar was aangekomen en zag 

wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich 

en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te 

blijven aan de Heer. 24 Hij was een voortreffelijk en diepgelovig 

man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal 

mensen werd voor de Heer gewonnen. 

25 Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, 26 

en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. 

Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en 

gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië 

dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. 

Galaten 1:21. 21 Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en 

van Cilicië. 

Handelingen 15:21. 21 In haast elke stad wordt de wet van Mozes 

immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat 

in de synagogen voorgelezen.’ 

Handelingen 15:40–18:22. zie Bijbel 

Handelingen 18:23–21:14. zie Bijbel 

Handelingen 20:5-6. 5 Zij reisden vooruit en bleven in Troas op 

ons wachten. 6 Wijzelf voeren na het feest van het Ongedesemde 

brood weg uit Filippi en kwamen vijf dagen later eveneens in 

Troas aan, waar we zeven dagen doorbrachten. 
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D. De brieven van Paulus 

Handelingen 22:2-5,25-29; 26:4-11. 2 Toen de menigte hoorde 

dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. 

Paulus vervolgde: 3 ‘Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in 

Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de 

voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt volgens de 

voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben 

een vurig dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van 

hetzelfde. 4 Ik heb de aanhangers van de Weg tot de dood toe 

vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik gevangengenomen en laten 

opsluiten, 5 iets dat de hogepriester en de hele raad van oudsten 

kunnen bevestigen. Ik heb van hen zelfs aanbevelingsbrieven 

gekregen voor onze broeders in Damascus, toen ik daarheen ging 

om de volgelingen van Jezus in die stad gevangen te nemen en 

hen naar Jeruzalem te brengen, waar ze hun straf moesten 

ondergaan.25 Maar toen ze hem al vastgebonden hadden voor de 

zweepslagen, zei Paulus tegen de centurio die erbij was: ‘Mogen 

jullie een Romeins burger geselen, en dan nog wel zonder vorm 

van proces?’  

26 Toen de centurio dit hoorde, ging hij naar de tribuun om 

hem op de hoogte te stellen. Hij zei: ‘Wat bent u aan het doen? 

Die man is een Romein!’ 27 De tribuun ging naar Paulus toe en 

vroeg: ‘Bent u werkelijk een Romeins burger?’ ‘Jazeker,’ 

antwoordde Paulus. 28 De tribuun zei: ‘Ik heb een vermogen 

moeten betalen voor dat burgerrecht.’ Daarop zei Paulus: ‘Ik ben 

als Romeins burger geboren.’ 29 Meteen lieten de soldaten, die 

op het punt stonden hem te verhoren, hem met rust, en ook de 

tribuun sloeg de schrik om het hart nu hij besefte dat hij een 

Romeins burger had laten vastbinden. 

4 Het is alle Joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste 

jeugd te midden van mijn volk en in Jeruzalem heb geleid; 5 ze 

kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als 

farizeeër volgens de strengste richting van onze godsdienst heb 

geleefd. 6 Nu sta ik terecht omdat ik hoop op de vervulling van 

de belofte die God aan onze voorouders heeft gedaan. 7 Ook de 

twaalf stammen van ons volk hopen daarop en dienen God 

volhardend, dag en nacht. Omwille van deze hoop word ik door 

de Joden aangeklaagd, majesteit! 8 Waarom is het toch zo 

moeilijk te geloven dat God mensen uit de dood opwekt?  

9 Indertijd vond ik dat ik de verspreiding van de naam van Jezus 

van Nazaret met kracht moest tegengaan, 10 en daarvoor heb ik 

me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de 

hogepriesters heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis 

laten opsluiten, en als ze ter dood gebracht werden gebeurde dat 

met mijn instemming. 11 In de synagogen probeerde ik keer op 

keer hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te 

zweren; ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden 

buiten onze grenzen vervolgde. 

Handelingen 9:19b-25. 19b Hij bleef enkele dagen bij de 

leerlingen in Damascus 20 en ging onmiddellijk in de synagogen 

verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. 21 Allen die hem 

hoorden waren stomverbaasd en vroegen: ‘Dat is toch de man 

die in Jeruzalem de volgelingen van die Jezus naar het leven 

stond, en hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te 

nemen en uit te leveren aan de hogepriesters?’ 22 Saulus’ 

optreden werd echter steeds krachtiger, en hij bracht de in 

Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat 

Jezus de messias is.  

23 Al spoedig beraamden de Joden een plan om hem te 

vermoorden. 24 Saulus raakte echter van hun voornemen op de 

hoogte. Ze bewaakten zelfs dag en nacht de stadspoorten om 

hem te kunnen doden.  

25 Maar Saulus’ leerlingen brachten hem ’s nachts naar de 

stadsmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken.  

Galaten 1:17. 17 en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen 

die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia 

gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar Damascus. 

1 Tessalonicenzen 5:27. 27 In de naam van de Heer verzoek ik u 

dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters. 

Kolossenzen 4:16. 16 Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, 

moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea 

wordt voorgelezen, en dat u de brief aan hen te lezen krijgt. 

2 Timoteüs 2:2. 2 Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij 

hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn 

om anderen te onderwijzen. 

 

 

E. De algemene brieven 

Hebreeën 1:1-2. 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft 

God in het verleden tot de voorouders gesproken door de 

profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons 

gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig 

erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. 

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

naar Jakobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen. 

19 Nadat Paulus hen begroet had, vertelde hij tot in 

bijzonderheden wat God door zijn verkondigingswerk onder de 

heidenen tot stand had gebracht. 20 Toen ze dat hoorden, 

prezen en eerden ze God en zeiden: ‘Je hebt kunnen zien, 

broeder, dat ook vele duizenden Joden het geloof hebben 

aanvaard, en allen leven vol overtuiging volgens de wet. 

Matteüs 5–7. zie Bijbel 

Handelingen 6:8–8:3. zie Bijbel 

Handelingen 22:5. 5 iets dat de hogepriester en de hele raad van 

oudsten kunnen bevestigen. Ik heb van hen zelfs 

aanbevelingsbrieven gekregen voor onze broeders in Damascus, 

toen ik daarheen ging om de volgelingen van Jezus in die stad 

gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen, waar ze 

hun straf moesten ondergaan. 

Handelingen 11:19. 19 De leerlingen die verdreven waren als 

gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was 

begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar 

verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. 

Marcus 1:21,29. 21 Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de 

eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees 

er de mensen.29 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze 

rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met 

Jakobus en Johannes. 

Marcus 1:16. 16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag 

hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten 

uitwierpen in het meer; het waren vissers. 

Johannes 1:40-42. 40 Een van de twee die gehoord hadden wat 

Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van 

Simon Petrus. 41 Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, 

en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is 

Christus, ‘gezalfde’), 42 en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus 

keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, 

maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’). 
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Matteüs 16:18. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik 

mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen 

haar niet kunnen overweldigen. 

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

profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 

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

van de leerlingen – er was een groep van ongeveer 

honderdtwintig mensen bijeen – en zei: 

Handelingen 2:14. 14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met 

de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte 

toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn 

woorden en neem ze ter harte. 

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

tot het volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom 

staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te 

danken is dat deze man weer kan lopen? 

Handelingen 4:8. 8 Petrus antwoordde, vervuld van de heilige 

Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten, 

Handelingen 5:3,29. 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je 

je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen 

door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te 

houden? 

29 Petrus en de andere apostelen antwoordden: ‘Men moet God 

meer gehoorzamen dan de mensen. 

Handelingen 12:1-19. zie Bijbel  

Handelingen 15:13-21. 13 Toen ze waren uitgesproken, nam 

Jakobus het woord. Hij zei: ‘Broeders, luister. 14 Simeon heeft 

uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de 

heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. 15 Dat stemt 

overeen met de woorden van de profeten; er staat immers 

geschreven: 16 “Dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het 

vervallen huis van David herbouwen, uit het puin zal ik het weer 

opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, 17-18 zodat de mensen 

die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle 

heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de 

Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd.”  

19 Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot 

God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, 20 maar 

dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden 

van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van 

vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. 21 In haast elke 

stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis 

verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen voorgelezen.’ 

1 Petrus 1:1. 1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de 

uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, 

Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 

2 Petrus 1:14. 14 Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden 

afgebroken – dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen 

gegeven –, 

2 Petrus 3:1. 1 Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede 

brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht 

brengen, 

Marcus 6:3. 3 Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en 

de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn 

zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem. 

Judas 1:20-21. 20 Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw 

leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat 

u bij het bidden leiden door de heilige Geest, 21 houd vast aan 

Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer 

Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. 

 

 

F. Het boek Openbaring  

Romeinen 8:37. 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 

dankzij hem die ons heeft liefgehad. 

Openbaring 17:14. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar 

het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en 

koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en 

uitgekozen, zijn trouw. 

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

Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. 

Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, 

uw lampenstandaard van zijn plaats.in de hiel.’ 

 

 


