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S

 Het Boek dat God 
Ons heeft Gegeven 

 
 

Heb u ooit afgevraagd hoe God ons de Bijbel gaf? Was het 
misschien in elkaar gezet door engelen en bleef het liggen tot 
iemand het zou vinden? Of heeft iemand zijn leven lang 
gestudeerd en gezocht om ons eindelijk zijn filosofieën te 
geven? 

God koos ervoor om geen van deze wegen te gebruiken om 
ons Zijn Woord te geven. In plaats daarvan gebruikte Hij 
gewone mannen uit vele lagen van de samenleving en over een 
periode van honderden jaren om ons het boek te geven dat we de 
Bijbel noemen. De overeenkomst en harmonie waarmee deze 
mannen schreven, zijn een getuigenis van God, die nooit 
verandert. 

De manier waarop de Bijbel is geschreven is een wonder. Het 
behoud ervan is een ander wonder. Een van de profeten vertelde 
hoe de koning het boek met profetieën nam, het in het vuur 
gooide en het verbrandde. 

Maar de Heer zei tegen de profeet dat hij nog een boekrol 
moest nemen en alles opnieuw moest schrijven (Jeremia 36:27–
28). Gods Woord kon niet vernietigd worden. 

In deze les zullen we feiten over de Bijbel bestuderen – wie 
werd gebruikt bij het schrijven ervan, hoe het ene deel van de 
Bijbel verband houdt met het andere en hoe het allemaal op ons 
betrekking heeft. Naarmate we het boek beter leren kennen, 
zullen we het meer waarderen en bestuderen.  



  Les Overzicht 
 

A. De Oorsprong en Structuur 
B. De Relatie Tussen de Testamenten 
C. Vervulling van de Schriften  
D. De Verschillende Vertalingen  
E. Zijn Versies 
F. De Apocriefe 

 
Les Doelen 

 
1. Beschrijf de structuur en oorsprong van de Bijbel. 
2. Leg uit hoe het Nieuwe Testament verband houdt met het 

Oude. 
3. Geef een voorbeeld van hoe het Nieuwe Testament het Oude 

Testament vervult. 
4. Geef één reden waarom we de Bijbel in meer dan één taal 

nodig hebben. 
5. Noem één reden waarom er verschillende versies van de 

Bijbel zijn. 
6. Noem enkele feiten betreffende de apocriefe geschriften. 

 

A. DE OORSPRONG EN STRUCTUUR 
Doel 1. Beschrijf de algemene structuur en oorsprong van de 
Bijbel. 
 
Definitie en Verdelingen 

 
De Bijbel is als een kleine bibliotheek met zesenzestig boeken 

die God ons heeft gegeven. We noemen het de Bijbel, het Schrift 
of het Woord van God. 

 
  Het woord Bijbel betekent “boeken”. Heilig betekent “iets dat 
we respecteren omdat het God toebehoort.” Elk van de 
zesenzestig boeken van de Bijbel is heilig. 



Opdracht 
 
1 Hoeveel boeken staan er in de Bijbel? 
a)   29  
b)   39  
c)   66 
 
2 Gods boek, de Heilige Bijbel, 
a)   is het boek der heiligen. 
b)   bevat twee oude boeken. 
c)   komt van God en we respecteren het omdat het van Hem is. 

 

Auteurs en Inspiratie 
 
Ongeveer veertig mannen werden goddelijk geïnspireerd om de 

Bijbel te schrijven. Sommige van deze mannen schreven meer dan één 
boek. Een paar boeken zijn niet ondertekend door hun auteurs, dus 
weten we niet wie ze geschreven hebben. 

 
De term goddelijk geïnspireerd betekent dat de Heilige Geest de 

auteurs de gedachten en woorden gaf die God wilde dat ze zouden 
schrijven. De Bijbel vertelt ons in 2 Timotheüs 3:16 dat het hele 
Schrift door God is geïnspireerd. Deze schrijvers hadden elkaar niet 
kunnen raadplegen over hun werk omdat ze niet allemaal tegelijkertijd 
leefden. De eerste boeken werden ongeveer vijftienhonderd jaar vóór 
Christus geschreven en de laatste ongeveer honderd jaar na Christus. 
Omdat deze Bijbelboeken door God zijn geïnspireerd, noemen we ze 
heilig. 

 
Onder de auteurs waren koningen en vissers, politici, militaire en 

religieuze leiders, boeren, kooplieden en dichters. Hoewel ze uit 
verschillende plaatsen kwamen, met verschillende interesses en 
achtergronden, schreven ze allemaal over hetzelfde thema omdat God 
hen inspireerde. Dit thema is de relatie tussen God en de mensheid. 
Een dergelijke volgorde in alle boeken, zonder tegenstrijdigheden, 
was mogelijk omdat de Bijbel slechts één hoofdauteur heeft - God - 
Die door verschillende mensen sprak. 



Het volgende vers is belangrijk om te onthouden: 
 

“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.” (2 Petrus 1:21) 

 

Opdracht 
 
3   Als we zeggen dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God 
is, bedoelen we dat de Heilige Geest de schrijvers onder de indruk 
heeft gebracht om  
a)   met elkaar te overleggen over wat te schrijven. 
b)   de gedachten en woorden van God te schrijven. 
c)   te proberen de gedachten en wegen van God te ontcijferen 
 
4 Hoe lang duurde het vanaf het moment dat het eerste boek van de 
Bijbel werd geschreven tot het laatste werd geschreven? 
a)   Ongeveer 50 jaar 
b)   Ongeveer 500 jaar 
c)   Ongeveer 1600 jaar 
 
5 Wie inspireerde God om de bijbel te schrijven? 
a)   Veertig mannen die elkaar hebben ontmoet en samengewerkt 
b)   Veertig priesters en profeten 
 c)   Ongeveer veertig mannen van verschillende beroepen en uit 
verschillende periodes van de geschiedenis 

 
6 Deze mannen schreven over hetzelfde thema en spraken elkaar 
niet tegen omdat 
a) God de echte auteur was en ze onder de controle van de Heilige 
Geest stonden terwijl ze schreven. 
b) elk instructies had achtergelaten voor de volgende schrijvers. 
c) ze enorm veel geluk hadden gehad. 
  



B. DE RELATIE TUSSEN DE TESTAMENTEN 
Doel 2. Leg uit hoe het Nieuwe Testament verband houdt met 
het Oude. 
 

Wanneer twee mensen of twee landen een speciale 
overeenkomst willen sluiten, kunnen ze een verdrag of een pact 
sluiten. Zodra het verdrag is ondertekend, mag het niet worden 
verbroken. 
 

Het woord testament betekent verdrag, pact of verbond. De 
Bijbel is verdeeld in twee testamenten - het oude en het nieuwe. 
Dit zijn de overeenkomsten die God met de mensheid heeft 
gesloten. 
 

Aan de voorzijde van uw Bijbel staat een lijst met de boeken van 
het Oude en Nieuwe Testament. Deze lijst geeft ook de 
paginanummers aan waar elk boek begint. Het Oude Testament 
staat eerst vermeld. 
 

Het Oude Testament werd gegeven aan de Joden, die ook 
Hebreeën of Israëlieten werden genoemd. God koos hen om Zijn 
waarheden te ontvangen, op te schrijven en aan anderen te 
onderwijzen. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws 
omdat het de taal van de Joden was. 
 

Het Oude Testament behandelt de geschiedenis en voorwaarden 
van Gods relatie met de mensheid, van de schepping tot de komst 
van de Heiland (Redder) die een nieuw verbond zou sluiten. 
 

Het Nieuwe Testament omvat de geschiedenis en de 
voorwaarden van het nieuwe verbond of pact dat God heeft 
gesloten met allen die Zijn Zoon Jezus Christus als hun Redder 
aanvaarden. Het Nieuwe Testament vertelt het verhaal van het 
leven van Jezus Christus, en ook wat hij onderwees. 

 
Toen het Nieuwe Testament werd geschreven, was Grieks een 

algemeen bekende taal. Aangezien dit nieuwe verbond voor alle 



mensen was - niet alleen voor de Joden - was het Nieuwe 
Testament in het Grieks geschreven, waardoor het voor de meeste 
mensen mogelijk was het te lezen. 

 

Opdracht 
 

7    Wie werden gekozen om de openbaring van God en het verbond te 
ontvangen dat we kennen als het Oude Testament? 
a)   De Hebreeën (Israëlieten) 
b)   De christenen 
c)   De Grieken 
  
8   De bepalingen en voorwaarden van het verbond dat God heeft 
gesloten met degenen die Jezus Christus als hun Redder aanvaarden, 
staan in 
a)  het Oude Testament. 
b)  het Nieuwe testament. 
c)  de kleine profeten 
 
9   Omcirkel de letter voor elke, van de volgende, juist afgemaakte zin. 
Het Oude Testament verschilt van het Nieuwe Testament in die zin dat 
het Oude Testament 
a)  in het Hebreeuws is geschreven, niet in het Grieks. 
b)  meer boeken bevat. 
c)  speciaal geschreven is voor de Joden. 
d)  andere auteurs heeft dan degenen die het Nieuwe Testament 
schreven. 
e)  over een andere periode in de geschiedenis gaat. 
 

 
 
 
 

 



C. VERVULLING VAN DE SCHRIFTEN 
Doel 4. Geef een voorbeeld van hoe het Nieuwe Testament het Oude 
Testament vervult. 
 

Het Oude Testament is erg belangrijk omdat het Gods plan voor de 
mensheid onthult. Maar het Oude Testament was een tijdelijk verbond 
totdat Jezus Christus zou komen om het permanente verbond te sluiten. 
We leven nu onder het nieuwe verbond - het Nieuwe Testament. Daarom 
raden we u aan het Nieuwe Testament te lezen voordat u het Oude 
Testament leest. 
 

Het Nieuwe Testament is gebaseerd op het Oude Testament. Het 
verklaart niet alleen de relatie tussen de twee verbonden, maar het 
beschrijft de vervulling van vele profetieën uit het Oude Testament. 

Het Oude Testamentboek van Micha (hoofdstuk 5, vers 2) geeft 
bijvoorbeeld aan dat de Heiland in de joodse stad Bethlehem zou worden 
geboren. Mattheüs 2: 1, in het Nieuwe Testament, vertelt ons dat Jezus de 
Heiland in Bethlehem werd geboren. 

 
Psalm 22:18 in het Oude Testament profeteert dat mensen zouden 

gokken voor en de kleding van de Heiland onder elkaar zouden verdelen. 
  
Toen Jezus aan het kruis stierf, namen de soldaten zijn kleren aan. 

Mattheüs 27:35 zegt: “Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij 
Zijn kleren door het lot te werpen.” 

 
Er zijn honderden andere voorbeelden. Er zijn speciale boeken 

samengesteld die alle profetieën uit het Oude Testament weergeven die in 
het Nieuwe Testament zijn vervuld. 

 
Het is geweldig dat een boek dat zo oud is als het Oude Testament 

zoveel jaren bewaard is gebleven. We moeten dankbaar zijn voor Gods 
uitverkoren mensen die Gods Woord hebben ontvangen, het hebben 
bewaard en het met andere naties hebben gedeeld. 

 
 



Opdracht 

10  Omcirkel de letter voor elke juiste uitspraak. 

a)   Omdat het Oude Testament aan de Joden werd gegeven, is het niet 
nodig dat we het lezen. 

b)   Het nieuwe testament is het verbond van God met zijn volk 
vandaag, maar het Oude Testament heeft ook belangrijke lessen voor 
ons. 

c)   Zowel het Oude als het Nieuwe Testament zijn Gods openbaring van 
Zijn plannen voor de mensheid. 

11  Aan wie zijn we speciale dank verschuldigd voor de Bijbel? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

12  Verbindt de profetieën uit het Oude Testament met de 
verwijzingen in het Nieuwe Testament die vertellen over hun 
vervulling. Schrijf het nummer van de verwijzing in het Nieuwe 
Testament op de stippellijn voor elke profetie. 

  



. . . a) 2 Samuël 7:13 
afstammeling van David, 
eeuwige koning  
. . . b) Genesis 49:10 van de 
koninklijke stam van Jud 
. . . c) Psalm 110:4 Priester 
zoals Melchizedek 
. . . d) Jesaja 7:14 gebaard 
door  
een maagd 
. . . e) Jesaja 40:3 Johannes, 
zijn  voorloper, roepend: 
Bereid de weg 
. . . f) Jesaja 7:14 Zijn naam,  
Immanuel 
. . . g) Zacharia 9:9 komt 
Jeruzalem binnen op een ezel 
. . . h) Zacharia 11:12 verkocht 
voor dertig zilverstukken 
. . . i) Jesaja 53:9 begraven in 
het graf van de rijke man 

 
 

 
1) Openbaring 5: 5 
2) Mattheüs 21: 4–5 
3) Lucas 1:17 
4) Mattheüs 26:15 
5) Lucas 23: 50–53 
6) Mattheüs 1:1 
7) Mattheüs1:23 
8) Hebreeën 5: 6 
9) Lucas1:31 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. DE VERSCHILLENDE VERTALINGEN 
Doel 5.  Geef één reden waarom we de Bijbel in meer dan één taal 
nodig hebben. 

Verschillende Talen 
 

God wil dat iedereen Jezus Christus als zijn of haar Redder aanvaardt 
(zie 2 Petrus 3: 9). Omdat dit Gods wens is, weten we dat Hij wil dat 
iedereen zijn Woord begrijpt. Dit is de reden waarom het Oude Testament 
in het Hebreeuws voor de Joden werd geschreven en het Nieuwe 
Testament in het Grieks voor de grotere wereldbevolking van die tijd. 
 



Omdat de meesten van ons geen Hebreeuws of Grieks begrijpen, 
zouden we het vandaag moeilijk hebben om het Schrift te begrijpen als ze 
niet in onze taal waren vertaald. Dit is de reden waarom we de Bijbel 
bestuderen, onderwijzen, vertalen en publiceren. 

 
Er zijn Bijbelgenootschappen die altijd aan nieuwe vertalingen 

werken. Vanaf 2005 werden er wereldwijd ongeveer zevenduizend 
verschillende talen gesproken. In 422 daarvan bestaan complete bijbels. 
Het Nieuwe Testament is vertaald in bijna elfhonderd talen. Er wordt 
gewerkt aan meer dan zestienhonderd andere vertaalprojecten. 

 
Wanneer een nieuwe vertaling is voltooid, is er veel vreugde omdat een 

andere groep mensen in staat zal zijn om het Schrift in hun eigen taal te 
lezen. Er zijn nog duizenden talen waarin de Bijbel nog niet is vertaald. 
Laten we bidden dat degenen die dit werk doen kracht zullen hebben om 
hun grote taak voort te zetten. 

 
13 Omcirkel de letter voor elk van de volgende juist afgemaakte zin.  
De wereld heeft veel verschillende vertalingen van de Bijbel nodig,  
a) omdat God wil dat iedereen zijn Woord begrijpt. 
b) omdat de meeste mensen vandaag de dag geen Grieks of 
Hebreeuws lezen. 
c)  het gemakkelijker is om iets te begrijpen dat in de eigen taal is 
geschreven 

 

E. ZIJN VERSIES 
Doel 6. Noem één reden waarom er verschillende versies van de Bijbel 
zijn. 

Verschillende versies 
Soms is er meer dan één vertaling van de Bijbel in een bepaalde taal, 

omdat talen veranderen. Wanneer een vertaling verouderd en een beetje 
moeilijk te begrijpen is, moet deze worden herzien. Oudere woorden 
worden vervangen door nieuwere woorden - woorden die dagelijks 
(spreken) worden gebruikt. 

 



Het maken van een nieuwe versie is geen poging om de betekenis 
of de leer van de Bijbel te veranderen. Alle versies - oud en nieuw - zijn 
dezelfde Bijbel. De vertalers hebben geprobeerd ons de exacte betekenis 
te geven die in de oorspronkelijke Griekse of Hebreeuwse exemplaren 
stond. 

De meest populaire Engelse versie sinds vele jaren was de King 
James-versie. De taal is echter enkele eeuwen oud en soms moeilijk te 
begrijpen. Tegenwoordig lezen velen graag de Herziene Staten 
Vertaling. Dit leerboek, Uw Bijbel, citeert uit de Herziene Staten 
Vertaling. Laten we Filippenzen 3:1 in beide versies van de Bijbel 
vergelijken. 

  
“Voorts, mijne broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan 

u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker.” (SV) 
 
“Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u 

te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid.” (HSV) 
 
Sommige lezers vinden de hedendaagse taal gemakkelijker te 

begrijpen, terwijl anderen nog steeds de voorkeur geven aan de rijkdom 
van de oude versies. 

Opdracht 

14 We hebben veel verschillende versies van de Bijbel in het Engels, 
omdat 

a) vertalers het willen laten overeenkomen met hun eigen doctrines. 
b) vertalers het onder woorden willen brengen die voor mensen 

gemakkelijker te begrijpen zijn. 
c) vertalers het moeilijk willen maken voor vertalingen in andere 

talen. 

15 Als we het hebben over een versie van de Bijbel, bedoelen we die  
a) kwaliteit van boekbinden. 
b) vertaling. 
c) moeilijke woorden. 
 



16 We zullen waarschijnlijk meer versies van de Bijbel in onze taal 
zien omdat 
a) Bijbeluitgevers geld willen verdienen. 
b) talen en woordbetekenissen kunnen veranderen. 
c) iedereen altijd iets nieuws wil. 

 

F. DE APOCRIEFEN 
Doel 7. Noem enkele feiten met betrekking tot de apocriefe 
geschriften. 

Katholieke versies van de Bijbel omvatten de Apocriefen, een aantal 
boeken van twijfelachtige oorsprong. Hoewel deze boeken enige 
historische informatie bevatten, met name over de periode van 
vierhonderd jaar tussen het Oude en het Nieuwe Testament, zijn niet al 
hun historische gegevens juist. Omdat ze geen bewijs van goddelijke 
inspiratie hebben, werden ze niet geaccepteerd als onderdeel van de 
Joodse heilige geschriften die deel uitmaken van het Oude Testament. 

De verzameling boeken heette Apocriefen, van een Grieks woord dat 
”verborgen dingen” betekent. Ze werden beschouwd als zijnde, buiten 
het vermogen van de gemiddelde persoon, te begrijpen en te waarderen 
- terwijl het Schrift aan ons allemaal wordt gegeven om er voordeel  
van te hebben en ervan te genieten. God wil dat iedereen “alle mensen 
zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.” (1 Timoteüs 2:4). 

 Opdracht 

17  Het woord Apocrief betekent 
a) verborgen dingen. 
b) twijfelachtig. 
c) semi-historisch. 

18  De meeste versies van de Bijbel bevatten de Apocriefen niet omdat 
deze geschriften 
a) te lang zijn. 
b) gebrek aan bewijs hebben van goddelijke inspiratie. 
c) moeilijk te vertalen zijn. 



Antwoorden op de Opdrachtvragen 

1 c) 66. 
10   Uitspraken b) en c) zijn waar. 
2  c) komt van God en we respecteren het omdat het van Hem is. 
11   Aan Gods uitverkoren volk.  
3  b)  de gedachten en woorden van God te schrijven. 
12  

a) 6) Mattheüs 1:1 
b) 1) Openbaring 5:5 
c) 8) Hebreeën 5:6 
d) 9) Lucas 1:31 
e) 3) Lucas 1:17 
f) 7) Mattheüs 1:23 
g) 2) Mattheüs 21:4  
h) 4) Mattheüs 26:15 
i) 5) Lucas 23: 50–51 

4  c) Ongeveer 1600 jaar 
13 Alle drie de redenen zijn juist. 
5 c) Ongeveer veertig mannen van verschillende beroepen en uit 
verschillende periodes van de geschiedenis 
14 b) vertalers het onder woorden willen brengen die voor mensen 
gemakkelijker te begrijpen zijn. 
6 a) God de echte auteur was en ze onder de controle van de Heilige 
Geest stonden terwijl ze schreven. 
15 b) vertaling. 
7 a) De Hebreeën (Israëlieten) 
16 b) talen en woordbetekenissen kunnen veranderen. 
8 b) Nieuwe testament. 
17 a) verborgen dingen 
9) Alle antwoorden zijn correct. 
18 b) gebrek aan bewijs van goddelijke inspiratie. 


