
   Delta Cursus-plus   
   
  

Een discipelschaptraining om christenen toe te rusten te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus (Efe 4:11-16) 

 
Er zijn veel manieren om het evangelie te verkondigen of 
door te geven. Er is persoonlijke evangelisatie, 
evangelisatie in kleine groepen en evangelisatie door 
middel van een grote campanje. Er is evangelisatie door 
middel van zang, muziek en drama. En er is evangelisatie 
door middel van lectuur, posters, radio, televisie en 
Internet. Een voorbeeld van evangelisatie door middel van 
een kleine groep is de ontdekkingsgroep. In een 
ontdekkingsgroep bespreken een kleine groep mensen de 
bijbel op een manier die hen helpt om de boodschap van 
het evangelie voor zichzelf te ontdekken.  
 
A. BIJBELSE PRINCIPES VOOR EVANGELISATIE 
 
1. Bid voor niet-gelovigen. 
 
Kolossenzen 4:2-4. Bid geregeld en aanhoudend voor familie, 
vrienden, collega’s, buren etc. Let op wat God dan doet!  
Handelingen 16:14. Bid dat God hun hart opent en hun leven 
aanraakt.  
 
Gebed is een uitdrukking van je afhankelijkheid van God en zijn 
werk in de harten en levens van mensen.  
 
2. Raak betrokken in hun leven. 
 
Johannes 2:1,12. Jezus ging naar plaatsen waar mensen bijeen 
kwamen (feesten, maaltijden, synagogen, straten). 
Handelingen 10:38. Jezus raakte betrokken in wat er gebeurde en 
bracht een meerwaarde aan zijn maatschappij.  
 
De profeten, Jezus Christus en de apostelen leefden een 
voorbeeldig leven te midden van mensen. Zij raakten betrokken in 
hun activiteiten, deelden in hun moeilijkheden, en toonden 
interesse in hun persoonlijke levens. Laat hen toe om jouw leven 
van dichterbij en voor een langer tijd te beschouwen. De kwaliteit 
van je leven, je betrouwbaarheid, trouw, oprechtheid, 
mededeelzaamheid, hulpvaardigheid, persoonlijke interesse en 
liefde kan hun wantrouwen en afkeer voor Jezus Christus 
verwijderen en hen trekken in een persoonlijke relatie met 
Christus.  
 
3. Betrek hen in jouw leven. 
 
Johannes 1:38-39. Jezus nodigde mensen uit in zijn leven 
betrokken te raken.  
 
Wek de belangstelling van niet-christenen op door hen uit te 
nodigen in jouw levensomstandigheden. Leef een voorbeeldig 
leven in jouw eigen huis. Open jouw huis voor anderen. Nodig 
niet-christenen uit met de woorden “Kom en zie” wie christenen 
zijn en wat zij doen. Betrek hen in jouw activiteiten en relaties met 
andere christenen. Laat de niet-christenen toe van dichterbij en 
voor een langer tijd te ontdekken dat een leven met Jezus Christus 
en met andere christenen een diepe invloed op je en je familie 
kunnen hebben. Je boodschap is geloofwaardig door het uit te 
leven (Matteüs 23:3). 
 
4. Gebruik de bijbel.  
 
Romeinen 10:14-17. Alleen door het horen van de woorden in de 
bijbel kunnen mensen tot geloof komen. 
Handelingen 8:30-31,35. Laat de niet-gelovige zelf de bijbel lezen 
en de waarheden ontdekken.  
Handelingen 17:2-4. Vorm een ontdekkingsgroep, die wekelijks 
bijeen komt om de bijbel te bespreken.  
 
Spoor de niet-christenen aan om de bijbel samen met jou te lezen 
en te onderzoeken. Bijvoorbeeld. Organiseer een 
ontdekkingsgroep elke week voor een jaar. Je methode kan dan 
de elementen van Handelingen 17:2-4 insluiten:  
a. Bespreken. Wekelijks de bijbel bespreken. Bespreken betekent 

een dialoog of discussie voeren over de waarheden van de bijbel.  
b. Uitleggen. Uitleggen betekent de moeilijke bijbelgedeelten 
helemaal te openen of te verklaren.  
c. Aanhalen. Feiten aanhalen betekent dat je andere 
bijbelgedeelten naar voren haalt om de waarheden aangaande 
God, Jezus Christus, zijn dood en opstanding bekend te maken. 
 
Het doel van de ontdekkingsgroep is om samen met anderen de 
waarheden in de bijbel over God, mensen en het leven te 
ontdekken en te bespreken.  
Help de niet-christen om te ontdekken wat de bijbel echt zegt, 
vooral over de volgende vragen: 
i) Wie is God en hoe wil hij met ons een relatie aangaan? 
ii) Wie is Jezus Christus, wat heeft hij op aarde gedaan en wat 
doet hij nu? 
iii) Hoe ziet een leven zonder Jezus Christus er uit en waar leidt 
dat heen? 
iv) Hoe ziet een leven met God er uit en waar leidt dat heen? 
v) Hoe kan een mens een vertrouwelijke relatie en omgang met de 
levende God ervaren?  
 
5. Laat de niet-gelovigen zelf ontdekken.  
 
Lucas 10:25-28. Handelingen 17:11. Laat de niet-gelovige zelf 
nadenken, zelf de waarheid ontdekken en zelf tot eigen 
overtuigingen komen.  
 
Doe dat door middel van goede vragen te stellen en hem na te 
laten denken over de betekenis en gevolgen van wat hij leest. Het 
maakt een diepere indruk op mensen wanneer zij de waarheden 
zelf ontdekken. Zij zullen de waarheden ook langer onthouden.  
 
6. Laat de niet-gelovige de waarheid begrijpen in termen 
van zijn noden. 
 
1 Korintiërs 9:19-23. Houd rekening met beide de goede en 
slechte aspecten van zijn cultuur.  
Lucas 4:18-19. Laat de niet-gelovige ontdekken dat de bijbelse 
waarheden relevant zijn voor de noden in zijn leven.  
 
De dingen die mensen als noden ervaren zijn heel verschillend.  
a. Fysieke noden. Soms zijn mensen ziek, moe, uitgeput, honger, 
arm en worden verdrukt of vervolgd.  
b. Emotionele noden. Soms voelen mensen zich onzeker, hebben 
zij hun identiteit verloren, houden zij niet van zichzelf, leven in 
stress of zijn diep gekwetst.  
c. Geestelijke noden. Soms voelen mensen zich schuldig. Soms 
schamen zij zich voor wat er gebeurd is. Soms koesteren zij 
bitterheid en wrok tegen iemand. Soms rebelleren zij tegen God. 
Soms zijn zij gewoon geestelijk en moreel verloren.  
d. Gedragsnoden. De meeste mensen zitten gevangen in een 
slechte gewoonte of relatie waarmee zij vroeger experimenteerden 
in hun zoeken naar bevrediging. Anderen zijn passief geworden, 
ontplooien helemaal geen activiteiten en bouwen geen nieuwe 
relaties meer op. 
 
7. Help de niet-gelovige om de waarheid te relateren aan 
zijn persoonlijke leven. 
 
Marcus 1:15. Handelingen 3:19. 2 Korintiërs 6:1-2. Stimuleer en 
geef gelegenheden aan de niet-gelovige om de waarheid aan te 
nemen en Jezus Christus in zijn hart en leven aan te nemen.  
 
God gaf de bijbel aan ons niet alleen om onze intellect te 
bevredigen, maar ook om onze levens te transformeren! Dit aspect 
van evangelisatie wordt meestal niet tijdens de ontdekkingsgroep 
toegepast, maar eerder in een persoonlijke ontmoeting daarna.  
 
B. DE ONTDEKKINGSGROEP. 
 
De ontdekkingsgroep is een groepje gelovigen en niet-gelovigen 
die met elkaar bepaalde waarheden in de bijbel ontdekken en 
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bespreken. De ontdekkingsgroep wordt gekenmerkt door lezen, 
ontdekken, bespreken, verklaren, bewijzen en samenvatten 
evenals in Handelingen 17. Er vindt geen verkondiging, onderwijs 
of uitdaging tot een beslissing plaats. De ontdekkingsgroep wordt 
gekenmerkt, niet door communicatie in één richting, maar juist 
doordat iedereen deelneemt aan de ontdekking en bespreking.  
 
1. De plaats, atmosfeer en activiteiten. 
 
Kies een stille plaats. Houd de groep klein, onofficieel en 
informeel. Gebruik alleen de bijbel. Houd je aan de afgesproken 
tijd: 60-90 minuten. 
Daarom is het beter om niet typische christelijke activiteiten als 
zang, gebed en prediking in te sluiten. De enige activiteiten in de 
ontdekkingsgroep zijn de bijbel lezen en bespreken. Wij willen de 
niet-christenen niet afschrikken van het doel, namelijk, dat zij zelf 
de waarheden in de bijbel ontdekken. In sommige culturen of 
situaties is zang en gebed echter wel een hulp. In landen waar 
christenen vervolgd worden, trekken luidruchtige prediking, zang 
en muziek de aandacht van hun vijanden. In dergelijke situaties 
moeten de deelnemers aan een ontdekkingsgroep zo zacht praten 
dat iemand, die buiten de deur staat, hen niet kan horen. De 
deelnemers moeten dan ook niet tegelijk, maar één voor één 
aankomen en weer vertrekken. Het is dan ook een voordeel 
wanneer zij de ontmoetingsplaats steeds wijzigen.  
In veilige en moderne situaties zou je ook wat moderne lichte 
muziek kunnen afdraaien op de achtergrond. Jullie zouden ook van 
te voren met elkaar kunnen eten en na afloop met elkaar thee 
drinken.  
 
2. De deelnemers. 
 
Ieder gelovige nodigt één niet-gelovige uit naar de 
ontdekkingsgroep. De bedoeling is om de waarheden aangaande 
God, de mens en het leven vanuit de bijbel te ontdekken en met 
elkaar te bespreken. Ieder gelovige komt samen met zijn niet-
gelovige vriend naar de ontdekkingsgroep, zit naast hem en 
vertrekt weer samen met hem.  
 
3. De introductie. 
 
De leider verwelkomt iedereen. Iedereen introduceert zichzelf. De 
leider herhaalt de bedoeling en de gang van zaken. Een bepaalde 
bijbelgedeelte wordt tweemaal gelezen. Er wordt in totaal drie 
vragen gesteld. Elk vraag wordt eerst door de koppels besproken 
en daarna in de groep. De leider vat de bespreking van elk vraag 
samen. De leider sluit af met een samenvatting en illustratie op 
het witte bord.  
 
4. Het lezen van de bijbel. 
 
Alle deelnemers gebruiken dezelfde bijbelvertaling. Extra bijbels, 
papier en potloden moeten beschikbaar zijn. Iedereen neemt deel 
aan het hardop voorlezen van de bijbelgedeelte door omstebeurt 
één vers te lezen. Daarna leest iedereen de hele bijbelgedeelte 
nog een keer voor zichzelf.  
 
5. De vragen voor de discussie. 
 
De leider gebruikt vragen, die de deelnemers zal helpen om de 
waarheden van het evangelie uit dié specifieke bijbelgedeelte te 
ontdekken en te bespreken. Hij beperkt zich tot drie vragen. Één 
vraag over “wat Jezus doet”. Één vraag over “wie Jezus is”. En één 
vraag over “hoe mensen persoonlijk tot Jezus relateren”.  
 
Voorbeelden: 
 
Groep 1. “Wat doet Jezus Christus?”- vragen. Bijvoorbeeld. 
- Hoe toont Jezus zijn interesse in mensen als individuen?  
- Hoe wijst Jezus dat hij mensen en hun werkelijke noden begrijpt? 
- Hoe verschilt de houding van Jezus met dat van zijn tijdgenoten?  
- Hoe pakt Jezus een specifiek probleem uit het leven aan? 
(Problemen als onwetendheid, ziekte, vooroordeel,  
  kritiek, hardheid van hart, zelfzucht, tegenstand, dood, etc.)  
- Hoe demonstreert Jezus dat hij mensen kan helpen?  
- Hoe toont Jezus dat hij gezag heeft over een bepaalde situatie of 
levensterrein?  

- Wat is het belang van wat Jezus hier doet? Welke impact heeft de 
daad van Jezus op de mensen?  
- Wat is de betekenis van wat Jezus hier zegt? Waarom zegt Jezus 
dit? 
- Waarom doet Jezus iets? Bijvoorbeeld. Waarom kwam hij naar de 
aarde?  
- Wat leren wij over de menselijke natuur van Jezus uit zijn woorden 
en daden? 
 
Groep 2. “Wie is Jezus Christus?” – vragen. Bijvoorbeeld. 
- Welk uniek aspect van zijn persoonlijkheid wordt door deze 
gebeurtenis geopenbaard?  
- Welke aanspraak maakt Jezus met betrekking tot zichzelf?  
- Wat bedoelt Jezus als hij (bijvoorbeeld) zegt dat hij “het licht der 
wereld” is?  
- Wie denken de mensen dat Jezus is?  
- Wat zei een profeet honderden jaren geleden over Jezus? 
 
Groep 3. “Hoe relateren mensen persoonlijk tot Jezus?” – 
vragen. Bijvoorbeeld. 
- Hoe wil Jezus Christus tot ons relateren?  
- Hoe reageerden verschillende mensen op de woorden en daden 
van Jezus?  
- Wat zegt Jezus dat  een mens moet doen om een persoonlijke 
relatie met hem te hebben?  
- Wat verwacht Jezus Christus van ons?  
- Welke veranderingen traden op in de persoon die ging geloven?  
- Wat kan een gelovige verwachten te ontvangen uit een 
persoonlijke relatie met Jezus Christus?  
- Wat zijn de gevolgen als je een persoonlijke relatie met Jezus 
Christus begint?  
- Wat zijn de gevolgen voor mensen die een relatie met Jezus 
Christus verwerpen?  
- Welke argumenten gebruiken mensen om niet in Jezus Christus te 
geloven?  
- Wat is de betekenis van (bijvoorbeeld) het woord “geloven” of 
“Jezus aan te nemen in je hart en leven”?  
- Hoe kan een persoon praktisch (bijvoorbeeld) “Jezus Christus 
aannemen in zijn hart en leven”? 
 
6. Ontdekken en bespreken. 
 
a. Communicatie over en weer. 
De ontdekkingsgroep wordt gekenmerkt door de bijbel te lezen, te 
bespreken, uit te leggen en gebruik te maken van aanhalingen uit 
ander bijbelgedeelten (Handelingen 17). Preken tot mensen of hen 
uitdagen een beslissing te maken hoort niet tot de 
ontdekkingsgroep. De ontdekkingsgroep is een kleine groep 
waarin de deelnemers over en weer communiceren. 
 
b. De koppels.  
De gelovige helpt eerst zijn niet-gelovige partner om een voorlopig 
antwoord op de vraag uit de bijbel te ontdekken en bespreekt het 
dan met hem. De gelovige moet niet de vraag voor de niet-
gelovige beantwoorden, maar hem aanmoedigen zijn eigen 
waarnemingen te maken en zijn eigen conclusies te trekken. 
Begeleidende vragen zijn:  
- “Welke feiten in dit bijbelgedeelte hebben met de vraag te 
maken?”  
- “Wat denk jij dat dit betekent?” 
- “Hoe kunnen wij dit relateren tot het leven in onze tijd?”  
 
c. De groepsleider.  
De groepsleider is niet de leraar van de bijbel, maar alleen een 
“voorzitter of coördinator van de bespreking” in de groep. Hij 
begeleidt het lezen van de bijbel, stelt de drie vragen, begeleidt de 
bespreking in de hele groep, maakt een samenvatting van het 
antwoord op elk vraag en tekent een samenvattende illustratie aan 
het einde op het witte bord. Voordat iedereen vertrekt, nodigt hij 
allen uit voor de volgende keer.  
i) De introductie en uitleg van de gang van zaken duurt ongeveer 
5 minuten. 
ii) Het lezen van het bijbelgedeelte (twee maal) duurt ongeveer 10 
minuten. 
iii) Elke koppel praat ongeveer 5 minuten lang over elke vraag 
voordat de bespreking in de hele groep voor ongeveer 8 minuten 
verder gaat.  



  E V A N G E L I S A T I E   
 

© 2000-2007 Deltacursus, zie www.deltacursus.nl D e l t a  C u r s u s  blz. 3/4 

iv) De groepsleider maakt een samenvatting van het antwoord 
door gebruik te maken van de antwoorden, die de deelnemers 
gaven (1 minuut). Dan stelt hij de tweede vraag. Enz. 
v) Aan het eind tekent de groepsleider een samenvattende 
illustratie op het witte bord (3 minuten). De illustratie behoort de 
waarheden, die door de deelnemers ontdekt zijn, te bevatten. Hij 
eindigt met een uitnodiging voor de volgende keer.  
 
7. Ná de ontdekkingsgroep. 
 
a. Gezelligheid.  
Er kan koffie, thee en frisdrank geschonken worden. Muziek op de 
achtergrond. De koppels kwamen met elkaar en vertrekken later 
ook weer met elkaar.  
 
b. Contact.  
De gelovige onderhoudt het contact met de niet-gelovige, ook in 
andere omstandigheden dan de ontdekkingsgroep. 
  
c. De beslissing.  
Wanneer een niet-gelovige steeds meer belangstelling toont, leg 
dan de Johannes 3:16 illustratie aan hem uit. Het is belangrijk dat 
de niet-gelovige het evangelie goed begrijpt. Soms is het gepast 
om hem te vragen of hij in een persoonlijke relatie tot Jezus 
Christus wil treden en dan samen te bidden. Soms is het beter om 
te wachten en alleen vragen te stellen die helpen om het evangelie 
beter te begrijpen.  
 
d. Frequentie bezoek.  
De ontdekkingsgroep wordt soms eenmaal bezocht, soms 
ongeregeld en soms geregeld voor een lange tijd. Het doel is om 
ontspannen relaties met elkaar te leggen en om de boodschap in 
de bijbel te begrijpen.  
 
e. Nazorg.  
Wanneer een aantal mensen in Jezus Christus zijn gaan geloven, 
kan op dezelfde avond en in een andere kamer op dezelfde plaats 
een “groeigroep” met hun gevormd worden.  
Tijdens de gezelligheid na afloop kunnen gelovigen en nog niet 
gelovigen elkaar nog steeds ontmoeten. Sommige gelovigen 
begeleiden dan de groeigroep en anderen gaan door met de 
ontdekkingsgroep.  
 
f. Concentreer op het evangelie. 
De ontdekkinggroep is een evangelisatie bijbelstudie. Elke 
bijeenkomst is een volledig programma. Sommige mensen zullen 
meerder malen komen. Anderen zullen alleen éénmaal komen. 
Daarom is het doel van de ontdekkingsgroep om iedere keer de 
drie waarheden van het evangelie zo duidelijk mogelijk naar voren 
te doen komen door de vragen en de bespreking: i) Wie is Jezus 
Christus? ii) Wat heeft hij voor je gedaan? iii) Hoe kan je in een 
persoonlijke relatie met hem treden?  
 
C. GESCHIKTE BIJBELGEDEELTEN VOOR DE 
ONTDEKKINGSGROEP. 
 
Hoofdstukken uit alle 4 evangeliën of selectieve hoofdstukken als 
Romeinen 3 en Efeziërs 2 zijn geschikt voor de ontdekkingsgroep.  
 
a. Twintig weken. 
 
 De geschiedenis van Jezus Christus 
1. Lucas 2:1-52. De geboorte en jeugd van Jezus. 
2. Lucas 4:1-30. De verzoekingen en verwerping van  
    Jezus. 
3. Marcus 1:1-45. Jezus is machtig en geestelijk, God en  
    werd toch verzocht, Prediker, Leraar en Geneesheer,  
    afhankelijk en barmhartig.  
4. Marcus 2:1-27. Het geestelijke en fysieke gezag van  
    Jezus, de zieken en de gezonden, de oude en de nieuwe. 
5. Marcus 3:1-35. Godsdienstige regels en menselijke  
    noden, boze geesten en de heilige Geest, aardse familie  
    en hemelse familie. 
6. Marcus 4:35 - 5:43. Het gezag van Jezus over de natuur,  
    demonen, ongeneeslijke ziekten en de dood.  
7. Marcus 10:1-52. Echtscheiding, kinderen, de rijken,  
    leiders en zijn kruisiging.  

8. Johannes 2:23 - 3:21. Wedergeboorte, verlossing en  
    oordeel.  
9. Johannes 4:1-42. De heilige Geest en ware aanbidding.  
10. Johannes 5:1-47. De aanspraken van Jezus met  
      betrekking tot zijn relatie tot God de Vader en  
      getuigenissen aangaande Jezus. 
11. Johannes 6:24-72. Voedsel dat bederft en voedsel dat  
      blijft tot in eeuwigheid. 
12. Johannes 10:1-39. De Goede Herder en zijn schapen.  
      Was Jezus een demon of God?  
13. Johannes 14:1-27. De aanspraak van Jezus met  
      betrekking tot de énige Weg tot God en zijn leer over  
      de heilige Geest. 
14. Marcus 15:1-47. Het verhoor, verwerping, kruisiging   
      en begrafenis van Jezus.  
15. Jesaja 52:13 – 53:12. Een profetie over het lijden en de 
      overwinning van de Messias, Jezus Christus.  
16. Johannes 20:1-31. De opstanding en verschijningen  
      van Jezus.  
17. Handelingen 1:1-11, 1 Tessalonicenzen 4:13 - 5:11.  
      De hemelvaart en wederkomst van Jezus Christus.  
18. Openbaring 20:11 - 21:8,   21:22 – 22:6. Het Laatste  
       Oordeel en de nieuwe hemel en nieuwe aarde.  
19. Johannes 1:1-51. Het eeuwige bestaan van Jezus  
      Christus en de roeping van zijn eerste discipelen.  
20. Kolossenzen 1:15-23, 2:9-15. De voorrang of  
      Superioriteit van Jezus Christus. 
 
b. Uitgebreider.  
 

Matteüs evangelie 
1. Matteüs 1:18 – 2:23 geboorte, vervolging 
2. Matteüs 4:1-25 verzoekingen, taak 
3. Matteüs 5:1-48 zegeningen, zout, licht, wet 
4. Matteüs 6:1-34 geven, gebed, vasten, geld, zorgen 
5. Matteüs 7:1-29 oordelen, gebed, poort, boom, bouwen  
6. Matteüs 8:1-34 genezing, kosten van volgen  
7. Matteüs 9:1-38 genezing, roeping, vasten, gebed  
8. Matteüs 11:1-30 wonderen, koninkrijk, rust 
9. Matteüs 12:1-50 sabbat, dienen, koninkrijk, familie 
10. Matteüs 13:24-51 gelijkenissen  
11. Matteüs 15:1-20 tradities, rein en onrein 
12. Matteüs 18:1-35 gelijkenissen 
13. Matteüs 19:1-30 huwelijk, kinderen, rijke mensen  
14. Matteüs 20:1-28 gelijkenis, dood, leiderschap 
15. Matteüs 21:28-46 gelijkenissen 
16. Matteüs 22:1-40 gelijkenis, overheid, huwelijk, liefde 
17. Matteüs 23:1-39 schijnheiligen 
18. Matteüs 24:1-51 wederkomst 
19. Matteüs 25:1-46 wederkomst, het laatste oordeel 
20. Matteüs 26:31-75 strijd, arrestatie, verhoor 
21. Matteüs 27:1-66 verhoor, kruisiging, begrafenis 
22. Matteüs 28:1-20 opstanding, de grote opdracht  
 

Johannes Evangelie 
1. Johannes 1:1-51 vóórbestaan (?)+ roeping van discipelen  
2. Johannes 2:1-23 bruiloftsfeest + tempelreiniging  
3. Johannes 3:1-21 wedergeboorte + verlossing  
4. Johannes 4:1-42 heilige Geest + ware aanbidding.  
5. Johannes 5:1-47 aanspraken van Jezus + getuigenissen  
6. Johannes 6:1-15,25-72 fysieke + geestelijke brood 
7. Johannes 8:1-59 aanspraken + tegenstand 
8. Johannes 9:1-41 fysieke + geestelijke blindheid  
9. Johannes 10:1-39 herder + schapen  
10. Johannes 11:1-57 opwekking + vervolging 
11. Johannes 12:1-50 voorspellingen + ongeloof 
12. Johannes 13:1-38 voorspellingen, groot gebod 
13. Johannes 14:1-27 aanspraken + heilige Geest. 
14. Johannes 15:1-27 wijnstok + ranken, haat van wereld 
15. Johannes 17:1-26 gebed van Jezus 
16. Johannes 18:1-40 arrestatie + verhoor 
17. Johannes 19:1-42 veroordeling, kruisiging, begrafenis 
18. Johannes 20:1-31 opstanding + verschijningen  
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 Marcus evangelie 
1. Marcus 1:1-45 machtig + geestelijk, God + verzocht,   
    afhankelijk + bewogen met ontferming 
2. Marcus 2:1-27 gezag, de zieken + de gezonden,  
    de oude + de nieuwe 
3. Marcus 3:1-35 godsdienstige regels + menselijke  
    noden, boze geesten + heilige Geest, aardse familie +  
    Gods familie 
4. Marcus 4:35 - 5:43 gezag over natuur, boze geesten,  
    ongeneeslijke ziekten en dood 
5. Marcus 10:1-52 echtscheiding, kinderen, de rijken,  
    leiders en kruisiging  
6. Marcus 15:1-47 Het verhoor, verwerping, kruisiging 
    en begrafenis van Jezus. 
 
Afzonderlijke hoofdstukken 
1. Jesaja 52:13 - 53:12 profetie over lijden + overwinning  
2. Romeinen 3:9-31 gerechtigheid noodzakelijk +  
    gerechtvaardigd door geloof 
3. Efeziërs 2:1-10 dood in zonden + levend gemaakt in  
    Christus  
4. Handelingen 1:1-11, 1 Tessalonicenzen 4:13 - 5:11  
    hemelvaart + wederkomst 
5. Kolossenzen 1:15-23, 2:9-15 voorrang van Jezus  
6. Openbaring 20:11 - 21:8, 21:22 - 22:6 het laatste  
    oordeel + de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
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