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Hoe gebruik je deze handleiding? 
 

Elke les bestaat uit: 

 

• Doelen: deze moet je kunnen bereiken door het hoofdstuk te bestuderen. Lees ze voor je 
aan een hoofdstuk begint 

• Sleutelvers: deze benadrukt het belangrijkste thema van het hoofdstuk. Memoriseer het. 
• Hoofdstuk inhoud: Bestudeer het. Zoek elk genoemd vers in je Bijbel op 

• Zelf test: doe de test na bestudering van het hoofdstuk. Probeer de vragen te 
beantwoorden zonder je Bijbel of deze handleiding. Controleer, nadat de test is je 

antwoorden met de antwoorden aan het eind van dit boek. 
• Vervolgstudie: 

   Dit deel helpt je om door te gaan met het bestuderen van het Woord van 

   God. Het verbetert je studie vaardigheden, en leert je dit toe te passen in je 

   leven en bediening. 

 

Wat heb je verder nodig? 
Een Bijbel. Hoewel ik NBG gebruik, kun je ook een andere vertaling nemen. 

 

Suggesties voor groepsstudie 
Eerste bijeenkomst: 

• Opening: Open met gebed en kennismaken. Registreer de studenten 

• Spreek regels af: Wie leidt er, wanneer, hoe laat en waar zij de studies? 

• Lofprijs & aanbidding: Nodig de Heilige Geest uit in je studie 

• Handleidingen uitdelen: Leg uit hoe ermee gewerkt moet worden. Bespreek de eerste 
bladzijden uit de handleiding. 

• Geef de eerste opdracht: De studenten nemen het opgegeven hoofdstuk door en doen de 
bijbehorende zelftest voor de volgende bijeenkomst. Hoeveel materiaal je in één keer 

kunt behandelen hangt af van de grootte en de moeilijkheidsgraad van de hoofdstukken 
en van de capaciteiten van de groep. 

 
Daaropvolgende bijeenkomsten: 

• Opening: bid; verwelkom en registreer de nieuwe studenten en geef ze een handleiding. 

Hou bij wie er aanwezig is. Neem tijd voor lofprijs en aanbidding. 

• Samenvatting: geef een korte samenvatting over dat wat de vorige keer aan de orde 

kwam. 

• Discussieer over elk onderdeel in het hoofdstuk, waarbij je de kopje in vette letters als 

onderwijs raamwerk gebruikt. Vraag de studenten wat zij voor vragen hebben bij de 

onderdelen en wat hun commentaar is. Pas de lessen toe op het leven en de bediening 

van de studenten. 

• Controleer de zelf testen die de studenten hebben afgemaakt. (Als je niet wilt dat de 

studenten toegang hebben tot de antwoorden, kun je de bladzijden met antwoorden uit 

de handleiding verwijderen). 

• Vervolgstudie: Deze projecten kun je als groep doen, maar ook individueel. 
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Inleiding 
 

De vele verwijzingen naar het Oude Testament, door Jezus tijdens Zijn aardse bediening, 

tonen aan dat Hij het belangrijk vond dat je weet wat er in de Schriften staat. Omdat Jezus 

nadruk legt op het belang van Gods Woord bij de training van Zijn volgelingen, is het voor 
jou ook belangrijk om te weten wat er in de Bijbel staat. 

 
De inleiding op het Oude Testament geeft een inleiding op het hele Oude Testament, 

bespreekt een aantal Bijbelvertalingen en versies, geeft een overzicht van de Bijbelse 
geschiedenis, geografie en het leven in Bijbelse tijden. Bovendien geeft de cursus een 

schematische indeling van elk boek in het Oude Testament. Ook worden er richtlijnen 
gegeven hoe die schematische indelingen uitgebreid en aangepast kunnen worden voor een 

meer gedetailleerde studie van Gods Woord. Bij elk Bijbelboek wordt ook nog extra 

informatie gegeven: wie de schrijver is, voor wie het boek geschreven werd, het doel van het 

boek, het sleutelvers, een lijst van de hoofdpersonen en een overzicht van de inhoud. Een 

principe voor je leven en je bediening wordt ook gegeven. Deze principes zijn 

basiswaarheden die je helpen geestelijk volwassen te worden en die ook van belang zijn voor 

je bediening. Nuttige schema’s, kaarten en tijdlijnen vatten belangrijke feiten samen en zijn 

eveneens opgenomen in deze cursus 

 

Inleiding op de Bijbel is opgedeeld in twee cursusboeken, met daarin: 

 

1. Inleidend materiaal op de Bijbel en overzichten van de boeken van het Oude 

Testament 

2.  Overzichten van de boeken in het Nieuwe Testament. 
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Cursusdoelen 
 

Aan het eind van deze cursus kun je: 

• De basisindeling van de Bijbel opnoemen 

• Uitleggen wat het verschil is tussen versies, vertalingen en parafrases van de Bijbel 

• Het dagelijkse leven in de tijd van de Bijbel beschrijven 

• De chronologie van de Bijbel samenvatten 

• Schema’s maken en uitbreiden 

• Voor elk boek in de Bijbel het volgende aangeven: 

o Wie de schrijver is 

o Voor wie het werd geschreven 

o Wanneer het werd geschreven 

o Het doel van het boek 

o Sleutelvers 

o Principe voor je leven en bediening 

• Verdergaan met een meer gedetailleerde studie van Gods Woord na het afronden van 

 deze cursus 
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1. Inleiding tot de Bijbel 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven 

• Een definitie geven voor ‘Bijbel’ 

• Een definitie geven voor ‘Schriften’ 

• De oorsprong van de Bijbel uitleggen 

• Het hoofddoel van de Bijbel opnoemen 

• De twee hoofddelen van de Bijbel opnoemen 

• De vier delen van het Oude Testament opnoemen 

• De vier delen van het Nieuwe Testament opnoemen 

• Uitleggen wat er bedoeld wordt met ‘eenheid en verscheidenheid’ van de Bijbel 

• De persoon opnoemen waar de openbaring van beide testamenten om draait 

 

Sleutelvers 
 
2Tim. 3:16-17: Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, 

te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, 
tot alle goed werk volkomen toegerust. 

 

Inleiding 
 

Dit hoofdstuk introduceert de Bijbel. De Bijbel is het geschreven Woord van de enige echte 

God. Het woord ‘Bijbel’ betekent: ‘verzameling boeken’ of ‘bibliotheek’. De Bijbel bestaat 

uit 66 verschillende boeken. Het woord ‘Bijbel’ komt in de Bijbel niet voor. Het is door de 

mens gekozen om een titel te geven aan al de geschriften van God. 

Het woord ‘Schrift’ of ‘Schriften’ wordt ook gebruikt om te verwijzen naar Gods Woord. Dit 

woord is afkomstig uit het Latijn en betekent: ‘dat wat geschreven is’. Wanneer het woord 

met de hoofdletter ‘S’ geschreven wordt, gaat het om de heilige geschriften van de enige 

echte God. 

 

Oorsprong van de Bijbel 

 
De Bijbel is het geschreven Woord van God. Hij inspireerde de woorden in de Bijbel en 

gebruikte ongeveer 40 verschillende mensen om Zijn woorden op te schrijven. Deze mensen 
schreven het geheel in een periode van ongeveer 1500 jaar. De volmaakte overeenstemming 

tussen de verschillende schrijvers is een bewijs dat zij allemaal geleid werden door één enkele 
auteur. Die auteur is God. 

Sommige schrijvers schreven precies op wat God zei: 
 
Jer. 36:2:  Neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden die Ik tot u over Israël, Juda en 

alle volken gesproken heb, sedert de dag dat Ik tot u gesproken heb, sedert de tijd 
van Josia tot op heden. 

 

Anderen schreven wat zij ervaren hadden of wat God openbaarde over de toekomst: 
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Openb. 1:19:  Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden 
zal. 

 

Alle schrijvers schreven door Gods inspiratie Zijn woorden en boodschap aan ons. 
 

Het doel van de Bijbel 
 

De Bijbel geeft zelf haar belangrijkste doel: 
 
2Tim. 3:16-17: Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, 

te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, 
tot alle goed werk volkomen toegerust. 

 
De Bijbel wordt gebruikt om leerstellingen te onderwijzen, te weerleggen, fouten te 

verbeteren en rechtvaardigheid aan te leren. De Schriften zullen je helpen om op de juiste 

manier te leven en je toe te rusten om God te dienen. 

 

Belangrijkste delen 
 

De Bijbel is in twee hoofddelen verdeeld: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het 

woord ‘Testament’ betekent: ‘verbond’ of ‘contract’. Een ‘verbond’ is een afspraak, een 

overeenkomst. Het Oude testament geeft een verslag van Gods oorspronkelijke afspraak met 

de mens. Het Nieuwe Testament geeft de nieuwe overeenkomst, die God maakte door Zijn 
Zoon Jezus Christus. 

Wat was het belangrijkste thema in deze twee overeenkomsten? Zij gingen beiden over het 
herstel van de relatie tussen de zondige mens en God. God had een wet gemaakt waarin staat 

dat zonden alleen vergeven konden worden door het vloeien van bloed. 
 
Hebr. 9:22: En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting 

geschiedt er geen vergeving. 
 

In de oude overeenkomst van God moesten dieren geofferd worden door mensen om 
vergeving te ontvangen voor hun zonden. Dit was een symbool van het bloedoffer van Jezus 

Christus dat in vergeving voorziet in het Nieuwe Verbond met God. Door de geboorte, het 
leven, de dood en de opstanding van Jezus werd het laatste en meest afdoende offer voor de 

zonden gebracht. 
 
Hebr. 9:11-15: Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door 

de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van 
deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn 
eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een 
eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de 
besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het 
vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de 
eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons 
bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is 
Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te 
bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte 
der eeuwige erfenis ontvangen zouden. 

 

Beide Testamenten zijn het Woord van God en je moet dan ook beide bestuderen om de 
boodschap van God goed te kunnen begrijpen. De termen ‘oud’ en ‘nieuw’ worden gebruikt 
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om een onderscheid te maken tussen Gods afspraak voor en na de dood van Jezus Christus. 

We zetten Het Oude Testament niet aan de kant omdat het ‘oud’ genoemd wordt. 

 

Nog meer ingedeeld 

 
De Bijbel is verder verdeeld in 66 boeken. Het Oude Testament heeft 39 boeken en het 

Nieuwe Testament 27 boeken. Elk boek is onderverdeeld in hoofdstukken en verzen. Hoewel 
de inhoud van elk boek het Woord van God is, is de verdeling in hoofdstukken en verzen door 

de mens gemaakt. Dit maakt het makkelijker om een bepaalde passage te vinden. Het zou heel 
moeilijk worden om een tekstdeel te vinden wanneer de boeken in lange tekst vormden. 

 
Hier is een eenvoudig schema dat de basisverdeling van de Bijbel weergeeft. 
  

 
                                                            De Bijbel 
Oude Testament                                                                          Nieuwe Testament 
 
  39 boeken                                                                                          27  boeken 

 

Eenheid in de Bijbel 

 
Wanneer we het hebben over de eenheid van de Bijbel, bedoelen we twee dingen: 

 
De Bijbel is één in inhoud: Hoewel de Bijbel over vele jaren door veel schrijvers is 

geschreven, zijn er geen tegenstrijdigheden. De ene schrijver spreekt de anderen niet tegen. 
De Bijbel bevat besprekingen van honderden controversiële onderwerpen (dit zijn 

onderwerpen die verschillende meningen oproepen bij velen). Maar in de Bijbel is er van 

Genesis tot Openbaring harmonie over deze onderwerpen. Daarom zeggen wij dat de Bijbel 

één is in inhoud. 
 

De Bijbel is één in thema: Sommige mensen denken dat de Bijbel een verzameling van 66 

verschillende boeken over verschillende onderwerpen is. Ze hebben niet door dat de Bijbel 

verenigd is rond één belangrijk thema. Van het begin tot het eind openbaart de Bijbel Gods 

speciale doel. Hier een samenvatting van dat doel: 

 
Ef. 1:9-11: door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het 
  welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de 
  volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is 
  Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, 
  waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles 
  werkt naar de raad van zijn wil 
 

De Bijbel openbaart het geheim van Gods plan en dat is nu juist het verenigende thema in de 

Bijbelboeken. Het gaat om Jezus Christus als Redder van de zondige mensheid. Jezus heeft 
uitgelegd dat ook het Oude Testament om Hem draait. 

 
Luk. 24:44-45: Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat 

alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de 
psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften 
begrepen. 
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Wat was de sleutel die Jezus gaf om de Bijbel te begrijpen? Het feit dat het belangrijkste 

thema op Hem gericht is. 
 
Luk. 24:46-48: En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten 

derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden 
bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt 
getuigen van deze dingen. 

 

Het Oude en het Nieuwe Testament vertellen allebei het verhaal van Jezus. Het Oude 

Testament bereidt ons voor op Zijn komst en leven hier op aarde en het Nieuwe Testament 
vertelt hoe het gebeurde. Dit verenigt de Bijbel rond één belangrijk thema. De mensen die 

uitkeken naar de komst van Jezus, in het Oude Testament, werden behouden door hun geloof 
in de belofte van God. Zij die terugkijken naar alles wat vervuld werd door de komst van 

Jezus, worden op dezelfde manier behouden: door het geloof dat het gebeurde zoals God 

beloofd had. 

 

De verscheidenheid van de Bijbel 
 

Wanneer we het hebben over de ‘verscheidenheid’ van de Bijbel, bedoelen we dat de Bijbel 

variatie kent. Het geeft een verslag van de verschillende manieren waarop God met de mens 

omging en ook over de verschillende manieren waarop de mens reageerde. 

De Bijbel is in verschillende stemmingen geschreven. Sommige delen zijn vol van blijdschap 

en andere delen vol van verdriet. Er is sprake van verschillende manieren van schrijven. Het 

bevat: geschiedenis, poëzie, profetie, brieven, avonturen, gelijkenissen, wonderen en 

liefdesverhalen. Vanwege deze variatie kan de Bijbel onderverdeeld worden in hoofdgroepen 

van boeken. 
 

Oud Testamentische verdeling 
 

De boeken van het Oude Testament kunnen ingedeeld worden in vier groepen: wet, 
geschiedenis, poëzie en profetie. 

 
De wet: (ook Pentateuch genoemd, vanwege de 5 boeken) 

Genesis Het scheppingsverhaal van de wereld en van de mens, de 

Exodus  vroege geschiedenis van de mens, God kiest Israël als volk 

waardoor Hij Zich aan alle volken wilde openbaren. 

 

Leviticus Deze boeken bevatten de wetten van God, waaronder de 10  

Numeri geboden (Ex. 20:3-17), het grootste gebod (Deut. 6:5) 

Deuteronomium en die daarna het grootste is (Lev. 19:18).  

 

Open je Bijbel en zoek de wetboeken in het Oude Testament op. Lees de drie teksten die net 

genoemd zijn. Zij zijn voorbeelden van de wetten van God die in deze boeken staan. 

 

Geschiedenis:  (ook wel historische boeken genoemd; er zijn er 12) 

Jozua De boeken verslaan meer dan duizend jaar geschiedenis van Israël,  
Richteren Gods volk. Natuurlijk vertellen zij niet alles wat er gebeurd is, maar 

Ruth Zij geven verslag van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking 
1 en 2Samuël tot het houden en tot het verwerpen van Gods wet. In essentie gaat het 
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1 en 2Koningen om heilsgeschiedenis 

1 en 2Kronieken 

Ezra Zoek deze boeken op in je Bijbel. Zij bevinden zich direct achter de  

Nehemia wetboeken. 

Esther 
 

Poëzie:  (ook wel dichterlijke boeken genoemd; er zijn er 5) 
Job Deze boeken zijn de aanbiddingboeken van Gods volk, Israël. Zij 

Psalmen worden nog steeds gebruikt voor aanbidding door gelovigen van nu. 
Spreuken 

Prediker Zoek Ps. 23 op en lees het. Dit is een voorbeeld van prachtige 
Hooglied aanbiddingpoëzie die je in deze boeken tegenkomt. 

 

Profetie:  (ook wel profetische boeken genoemd) 

De profetische boeken in het Oude Testament worden verdeeld in twee groepen: de grote en 

de kleine profeten. Dit betekent niet dat de grote profeten belangrijker zijn dan de kleine. De 

boeken van de grote profeten zijn eenvoudigweg groter dan die van de kleine. Er zijn 17 

profetische boeken in het Oude Testament, namelijk: 

 

 Grote profeten:   Kleine profeten: 

 

 Jesaja     Hosea  Nahum 

 Jeremia    Joël  Habakuk 

 Klaagliederen    Amos  Zefanja 

 Ezechiël    Obadja  Haggaï 
 Daniël     Jona  Zacharia 

      Micha  Maleachi 
 

Deze zijn profetische boodschappen van God aan Zijn volk (soms over de toekomst). Veel 
profetieën over de toekomst zijn al vervuld, maar er zijn er die nog vervuld moeten worden. 

Zoek de profetische boeken op in je Bijbel. Ze bevinden zich achter in het Oude Testament. 
 

Nieuw Testamentische verdeling 
  

Het Nieuwe Testament kan verdeeld worden in vier groepen: de Evangeliën, geschiedenis, 

brieven en profetie. 

 

De Evangeliën: 

Mattheüs Ze vertellen over het leven, de dood en de opstanding van Jezus. Het doel is  

Markus je te laten geloven dat Hij de Christus is, de Zoon van God. 

Lukas   

Johannes Zoek de Evangeliën op en lees Joh. 20:31, waar dit doel staat. 

 

Geschiedenis: (ook wel historische boeken genoemd) 

Er is slechts één historisch boek in het Nieuwe Testament: Handelingen. Het boek vertelt hoe 
de Kerk begon en gehoor gaf aan de opdracht van God om het Evangelie in de wereld te 

verspreiden. 
Zoek dit boek op in je Bijbel. 
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De brieven: 

 

Er zijn 21 brieven in het Nieuwe Testament, namelijk: 

 

 Romeinen  Colossenzen   Hebreeën 
 1 en 2Corinthiërs 1 en 2Thessalonicenzen Jakobus 

 Galaten  1 en 2Timotheüs  1 en 2Petrus 
 Efeziërs  Titus    Judas 

 Filippenzen  Filemon   1, 2 en 3 Johannes 
 

De brieven werden geschreven voor alle gelovigen. Hun doel is om hen te leiden in het leven 
en helpen te doen wat Jezus bevolen heeft. Rom. 12 is een goed voorbeeld van het onderwijs 

in de brieven. Zoek dit hoofdstuk op in je Bijbel en lees het. 

 

Profetie: 

 

Openbaring is het enige profetische boek in het Nieuwe Testament. Het vertelt over de laatste 

overwinning van Jezus en Zijn volk. Het boek heeft als doel je te bemoedigen te blijven leven 

als Christen, zoals God het bedoelt, tot aan het einde van de tijden. De boodschap staat 

samengevat in Openb. 2:10. 
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Zelftest 
 

1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op: 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat betekent het woord ”Bijbel”?  _____________________________________________ 
 

3. Wat betekent het woord “schrift”?  _____________________________________________ 

 

4. Wat zijn de twee hoofddelen van de Bijbel? 

 

_________________________________________ __________________________________ 

 

5. Hoeveel boeken zijn er in de Bijbel?____________________________________________ 

 

6. Noem de vier hoofdgroepen waarin het Oude Testament verdeeld kan worden: 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
 

7. Noem de vier hoofdgroepen waarin het Nieuwe Testament verdeeld kan worden: 
 

_____________________________________ _____________________________________ 
 

_____________________________________ _____________________________________ 
 

8. Wat betekent het woord ”Testament”? __________________________________________ 

 

9. Wat zijn de vier belangrijkste doelen van de Bijbel? Geef bij elk een tekstverwijzing. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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10. Wat wordt bedoeld met “eenheid van de Bijbel”? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Wat wordt bedoeld met “verscheidenheid van de Bijbel”? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

12. Plaats een ‘G’ voor elke juiste uitspraak en een ‘F’ voor elke verkeerde uitspraak: 
 

a. _____ De Bijbel is het geschreven Woord van de enige echte God. 
 

b. _____ Hoewel God de Bijbel inspireerde gebruikte Hij mensen om Zijn woorden op te 

   schrijven. 

 

c. _____ De Bijbel bevat veel tegenstrijdigheden vanwege de vele schrijvers en de lange 

   samenstellingduur. 

 

d. _____ Er is geen gezamenlijk thema in de Bijbel, het is een samenraapsel van boeken. 

 

 

e ._____ De grote profeten zijn belangrijker dan de kleine profeten in het Oude Testament. 

 

 

13. Wie is de persoon waar de openbaring in beide Testamenten om draait. Geef een 
      tekstverwijzing ter ondersteuning van je antwoord. 

 
____________________________________, tekstverwijzing:  ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

De boekenleggers, hierna, helpen je de hoofdindeling in de Bijbel te leren. Knip ze uit en leg 

ze in je Bijbel. Gebruik eventueel de inhoudsopgave van je Bijbel om de juiste plek te vinden 

voor elke boekenlegger. Blijf de boekenleggers gebruiken tot je de indeling uit je hoofd kent. 
 

Oude Testament:     Nieuwe 

Testament: 

Boekenlegger 1 bij het begin van Genesis Boekenlegger 5 bij het begin van Mattheüs 
Boekenlegger 2 bij het begin van Jozua Boekenlegger 6 bij het begin van Handelingen 

Boekenlegger 3 bij het begin van Job Boekenlegger 7 bij het begin van Romeinen 
Boekenlegger 4 bij het begin van Jesaja Boekenlegger 8 bij het begin van Openbaring 
 

 

Boekenleggers voor het Oude Testament: 
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Boekenleggers voor het Nieuwe Testament: 
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2. Boeken van de Bijbel 

 

Doelen: 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 
• Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven 

• Het aantal Oud Testamentische boeken noemen 
• Het aantal Nieuw Testamentische boeken noemen 

• Uitleggen waarom het belangrijk is om de Bijbel volgens een systematisch plan door 
te lezen 

• Vier suggesties geven om succesvol Bijbel te lezen 
 

Sleutelvers: 
 

Ps. 119:169: Mijn geroep nadere voor uw aanschijn, o Here; geef mij verstand naar uw woord.  
 

Inleiding 
 

In het vorige hoofdstuk heb je gehoord dat de Bijbel het geschreven Woord van God is. Je 

leerde dat de Bijbel ingedeeld is in het Nieuwe en het Oude Testament. Je leerde de indeling 
van het Oude Testament in: wet, geschiedenis, poëzie en profetie. Ook leerde je dat het 

Nieuwe Testament ingedeeld kan worden in: Evangeliën, geschiedenis, brieven en profetie. 
Het volgende schema geeft een samenvatting van wat je inmiddels geleerd hebt. 
 

De Bijbel 

Gods geschreven Woord 

(66 boeken) 

          �������������������������������������������������� 

Oude Testament:                                                                                Nieuwe Testament: 

   (39 boeken)                                                                                         (27 boeken) 

          �                                                                                                            � 

Indeling Oude Testament:                                                          Indeling Nieuwe Testament: 

         Wet                                                                                                    Evangeliën 

   Geschiedenis                                                                                          Geschiedenis 

      Poëzie                                                                                                    Brieven 

     Profetie                                                                                                   Profetie  

 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van elk van de 66 boeken van de Bijbel, die samen het 

Oude en het Nieuwe Testament vormen. Het voorziet in een inleiding tot de inhoud van beide 

Testamenten. Vier suggesties voor het succesvol lezen van de Bijbel worden gegeven en je 

zult een systematisch plan kiezen om Gods Woord te gaan lezen. 
 

Oud Testamentische boeken (39 boeken) 
 

Wetboeken: 
 

Genesis: Verslag van het begin van het universum, de mens, de sabbat, huwelijk, zonde,  
  offers, aanbidding, volkeren en besturen. Sleutelfiguren van God, zoals 

  Abraham, Izaäk, Jakob en Jozef komen aan de orde. 
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Exodus: Details over hoe Israël een volk werd en Mozes haar leider. Israël werd 

  bevrijd uit de slavernij in Egypte en reist naar de berg Sinaï, waar zij Gods wet 

  ontvangt. 

 

Leviticus: Dit boek was een handleiding voor aanbidding voor Israël. Het voorzag in 
  instructies voor de religieuze leiders en legde uit hoe zondige mensen konden 

  naderen tot een rechtvaardige God. Het verwijst naar de komst van Jezus 
  Christus als het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. 

 

Numeri: Verslag van de 40 jaar durende omzwervingen van Israël in de woestijn ten 

  gevolge van ongehoorzaamheid aan God. De titel van het boek verwijst naar 
  twee volkstellingen die plaats vonden tijdens deze lange reis 

 

Deuteronomium: Beschrijving van de laatste dagen van Mozes en herhaling van de wet 

   die gegeven werd in Exodus en Leviticus 

 

Geschiedkundige boeken: 

 

Jozua:  Details over hoe Jozua, de opvolger van Mozes, het volk Israël het beloofde 

land inleidde. Het geeft een verslag van de militaire acties en de verdeling van 

het land onder het volk. 

 

Richteren: Na de dood van Jozua keerde Israël zich van God af. Dit boek is het droevige 

  verhaal van hun herhaaldelijke zonden en de oordelen van God die daarop 

  volgden, met als doel hen te bevrijden van de vijand. 
 

Ruth:  Het verhaal van een heidense vrouw uit Moab, Ruth, die ervoor koos de God 
van Israël te dienen. Zij werd de overgrootmoeder van koning David.   

 
1Samuël: In dit boek draait het om drie personen: Samuël de laatste richter van Israël,  

die ook profeet was; Saul, de eerste koning van Israël en David, die Saul 
opvolgde als koning. 

 

2Samuël: De glorierijke 40 jaar durende regering van David over Israël 

 

1Koningen: De regering van koning Salomo en van de koningen die heersten over het 

  verdeelde koninkrijk, tot Achab in het noorden en Josafat in het zuiden. 

 

2Koningen: Het laatste verval van Israël en Juda. Gods volk viel diep in zonden. 

 

1Kronieken: De regering van David en de voorbereidingen op de bouw van de tempel. De 

  tijd die het boek beschrijft is dezelfde als die beschreven wordt in 2Samuël. 

 

2Kronieken: Dit boek beschrijft de geschiedenis van Israël vanaf de regering van Salomo. 

  Het richt zich vooral op het zuidelijke rijk en eindigt met het bevel van Kores 
  dat toestaat dat het volk vanuit Babylon terug mag gaan naar Jeruzalem. 
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Ezra:  Gedetailleerd verslag van de terugkeer van de Joden uit de Babylonische 

ballingschap. 

 

Nehemia: Herbouw van de muren van Jeruzalem onder leiding van Nehemia. Dit vond 

  ongeveer 14 jaar na de terugkeer, van Ezra met het volk, plaats. 
 

Esther:  Gods bevrijding van de Joden door Esther en Mordechai. 
 

Dichterlijke boeken: 
 

Job:  Het verhaal van Job, die rond de tijd van Abraham leefde. Het thema is de 
vraag waarom rechtvaardige mensen lijden. 

 

Psalmen: Gebeds-, lofprijzings- en aanbiddingsboek van de Bijbel. 

 

Spreuken: Goddelijke wijsheid voor de praktische problemen van elke dag. 

 

Prediker: Een discussie over de nutteloosheid van een leven zonder God. 

 

Hooglied: De romance tussen Salomo en zijn Sulamitische bruid. Het boek is een beeld 

  van Gods liefde voor Israël en van Christus’ liefde voor de Kerk. 

 

Profetische boeken: 

Er werden meerdere van deze boeken geschreven in de tijd dat Israël verscheurd was in twee 

rijken: Israël en Juda. 
 

Jesaja:  Waarschuwing voor het komende oordeel van God over Juda ten gevolge van 
   hun zonden. 

 
Jeremia: Geschreven tijdens verder verval en de val van Juda. Voorspelt het komende 

  oordeel en dringt aan op overgave aan Nebukadnezar. 
 

Klaagliederen: Klacht van Jeremia (uitdrukking van verdriet) over de vernietiging van 

   Jeruzalem door Babylon. 

 

Ezechiël: Waarschuwt eerst voor de aanstaande val van Jeruzalem en kondigt daarna  

  haar herstel aan. 

 

Daniël: De profeet Daniël werd gevangen genomen tijdens het vroege beleg van Juda 

en weggevoerd naar Babylon. Dit boek geeft historisch en profetisch 

onderwijs, dat belangrijk is om Bijbelse profetie te begrijpen. 

 

Hosea:  De trouweloosheid van Israël, hun straf en herstel door God. 

 

Joël:  Vertelt over de plagen die aan het toekomstige oordeel voorafgaan. 
 



Inleiding Oude Testament 

21 van 211 

Amos:  Tijdens een periode van materiële voorspoed en morele terugval, waarschuwde 

Amos Israël en omliggende volkeren voor Gods toekomstige oordeel ten 

gevolge van hun zonden. 

 

Obadja: Gods oordeel over Edom, een slecht volk dit zich ten zuiden van de Dode Zee 
  ophield. 

 
Jona:  Het verhaal van de profeet Jona die bekering preekte in Nineve, de hoofdstad 

van Assyrië. Het boek openbaart Gods liefde en Zijn bekeringsplan voor de 
heidenen. 

 
Micha:  Nog een profetie tegen de zonden van Israël. De geboorteplaats van Jezus 

  wordt voorspeld (700 jaar voor Zijn geboorte!). 

 

Nahum: Vertelt over de vernietiging van Nineve, die op komst is. Nineve is ten gevolge 

van haar bekering, ten tijde van Jona, 150 jaar gespaard voor het oordeel. 

 

Habakuk: Openbaring van Gods plan om een zondig volk te straffen met behulp van een 

  volk dat nog meer zondigt. Er wordt onderwezen dat ‘de rechtvaardige door 

  geloof zal leven.’ 

 

Zefanja: Oordeel en herstel van Juda. 

 

Haggaï: Dringt er bij de Joden op aan de tempel te herbouwen na een vertraging van 15  

  jaar door vijandelijke weerstand. 
 

Zacharia: Nog meer aandringen om de tempel af te maken en de geestelijke toewijding te 
  vernieuwen. Voorspelt de eerste en de tweede komst van Jezus. 

 
Maleachi: Waarschuwt tegen geestelijke lauwheid en voorspelt de komst van Johannes de 

  Doper en Jezus. 
 

Nieuwe Testament (27 boeken) 

 

De Evangeliën: 
De vier boeken, die bekend staan als de Evangeliën geven een verslag van de geboorte, het 

leven, de bediening, het onderwijs, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Er is een 

verschil in benadering bij elk boek. 

 

Mattheüs: benadrukt Jezus Christus als Koning en was rechtstreeks gericht tot de Joden. 

 

Markus: benadrukt Jezus als dienaar van God en was speciaal bedoeld voor de 

  Romeinen. 

 

Lukas:  brengt Jezus als ‘de Zoon des mensen’, de Volmaakte Mens en Redder van 
onvolmaakte mensen. 

 
Johannes: brengt Jezus als Zoon van God. 
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Geschiedkundig boek: 
 

Handelingen: Het enige Nieuw Testamentische historische verslag over de vroege groei van 

  het Christendom van de hemelvaart tot aan de gevangenschap van Paulus in  
  Rome. Het boek beslaat een tijdsbestek van ongeveer 33 jaar en benadrukt het  

  werk van de Heilige Geest. 
 

Brieven: 
 

Romeinen: Een presentatie van het Evangelie, met de nadruk op redding door geloof 
  alleen. 

 

1Corinthiërs: Geschreven om fouten in het Christelijke gedrag in de plaatselijke kerk te 

  corrigeren. 

 

2Corinthiërs: Heeft het over de echte bediening van het Evangelie, rentmeesterschap en de 

  apostolische autoriteit van Paulus. 

 

Galaten: Handelt over de fout van het mengen van de wet met geloof. Het thema is 

  rechtvaardiging door geloof alleen. 

 

Efeze:  Bemoedigt gelovigen ten aanzien van hun positie in Christus. 

 

Fillipenzen: Legt nadruk op de blijdschap in Christelijke eenheid. 
 

Colossenzen: Gaat over het ‘Gnosticisme’ een valse leer die ontkent dat Jezus de Zoon van 
God en de Zoon des mensen is. Het boek benadrukt ook Jezus als Hoofd van 

de Kerk. 
 

1Thessalonicenzen: Raad voor het Christelijke leven en nadruk op de terugkeer van Jezus. 
 

2Thessalonicenzen: Meer instructies over de terugkomst van de Heer en hoe kennis hiervan 

   invloed zou moeten hebben op het dagelijkse leven. 

 

1Timotheüs: Benadrukt de juiste leer, geordende kerkleiding en principes om de kerk te 

  leiden in de jaren die komen. 

 

2Timotheüs: Beschrijft de echte dienaar van Jezus Christus. Het boek waarschuwt ook voor 

  geestelijke afval, die al begonnen is. Het presenteert Gods Woord als de 

  remedie om alle fouten recht te zetten. 

 

Titus:  De brief van Paulus aan een jonge geestelijke met de naam Titus, die God 

  dient op Kreta. Nadruk ligt op de leer en Goddelijk leven.   
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Filemon: Paulus voorbede voor een weggelopen slaaf van een rijke Christen uit Colosse. 

  Het is een beeld van de voorbede van Jezus in het belang van de gelovigen, die 

  ooit slaven waren van de zonde. 

 

Hebreeën: Legt uit waarom het Christendom boven Judaïsme staat. Dit boek presenteert 
  Jezus als de Grote Hogepriester en als Middelaar tussen God en mens. 

 
Jakobus: Onderwijst dat echt geloof bewezen wordt door de werken, hoewel redding 

  alleen door geloof mogelijk is. 
 

1Petrus: Een brief vol troost en bemoediging voor gelovigen, speciaal voor het die te 
  leiden hebben van geestelijke aanvallen van buiten de kerk, door ongelovigen. 

 

2Petrus: Een waarschuwing tegen geestelijke aanvallen van binnen uit. Bijvoorbeeld 

van een valse leraar die de kerk al binnen is geslopen. 

 

1Johannes: Geschreven om Gnosticisme aan te vallen. Het Gnosticisme ontkent dat 

  Christus de Zoon van God is en de Zoon des mensen, Het boek legt nadruk op 

  gemeenschap en liefde onder de gelovigen en verzekert echte gelovigen van 

  eeuwig leven. 

 

2Johannes: Waarschuwt tegen elk compromis met leerstellige fouten en benadrukt dat de 

  waarheid bewaakt moet worden in liefde. 

 

3Johannes: Waarschuwt tegen de zonde van het weigeren van het hebben van 
gemeenschap met hen die echte gelovigen zijn. 

 
Judas:  Nog een waarschuwing tegen afvalligheid en valse leer. Het thema is 

  vergelijkbaar met dat van 2Petrus. 
 

Profetisch boek: 
 

Openbaring: Dit profetisch boek vertelt over de laatste gebeurtenissen in de 

wereldgeschiedenis. Het gaat over dingen die waren, zijn en die er zullen zijn 

in het toekomstplan van God (Openb. 4:22). 

 

Succesvol Bijbel lezen 
 

Je leert in deze cursus veel over het begrijpen en interpreteren van de Bijbel. Je leert ook 

verschillende creatieve Bijbelstudiemethoden. Maar de eerste stap om de Bijbel te kunnen 

begrijpen is: beginnen de Bijbel te lezen. Om je hierin te helpen hebben we verschillende 

soorten leesroosters samengesteld. Er is een rooster voor hen die nog maar net begonnen zijn 

met de studie van Gods Woord, maar er is er ook eentje voor hen die daarin al verder 

gevorderd zijn. 

Maar eerst geven we vier adviezen voor succesvol Bijbellezen: 
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1. Lees dagelijks: 
 

 Ps.1:2:  Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij  
   dag en bij nacht. 
 

 God maakte je lichaam zo, dat je dagelijks moet eten om gezond te blijven. Op 

dezelfde wijze moet je geest dagelijks het voedsel van het Woord van God krijgen om 

ervoor te zorgen dat je geestelijk gezond blijft. 
 
 Math. 4:4: Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal 
   de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.  
 

2. Lees selectief: 

Begin ‘de melk’ van het Woord te lezen. Dit zijn de eenvoudige waarheden uit Gods 

Woord: 
 

 1Petr. 2:2: en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, 
opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, 

 

 Later zul je geestelijk meer volwassen zijn, waardoor je het ‘vaste voedsel’ van het 

 Woord van God tot je kunt nemen. Dit betekent dat je het meer ingewikkelde 

 onderwijs uit de Bijbel kunt begrijpen.  
 

 Hebr. 5:13-14: Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking 
hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door 
het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en 

   kwaad. 
  

 1Cor. 3:2: Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet 
   verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, 
 

3. Lees biddend: 
 

 Ezra 7:10:  Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en 
haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen. 

 
 Voor je begint te lezen vraag je God of Hij je wil helpen de boodschap te begrijpen, die 

 Hij jou geeft door Zijn geschreven Woord. Laten we bidden zoals David deed: 

 
 Ps. 119:18:  Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. 
 

4. Lees systematisch: 

 Sommige mensen begrijpen het Woord van God niet omdat zij geen systematisch 

 leesrooster gebruiken. Ze lezen zo hier en daar een hoofdstuk en kunnen dan niet 

 ontdekken wat het verband is. Het is te vergelijken met het lezen van wat bladzijden 

uit een boek over medicijnen en dan een medische praktijk opzetten. De Bijbel zegt 

dat wij de Schriften moeten onderzoeken (vgl. Joh. 5:39). Dit betekent dat wij ze 

 nauwkeurig dienen te bestuderen. De Bijbel is te vergelijken met een studieboek dat in 

 school gebruikt wordt. Je moet alles in een bepaalde volgorde doornemen om de 

 inhoud te kunnen begrijpen. Kies één van de volgende schema’s uit en begin dagelijks 

 je Bijbel te lezen. 
 



Inleiding Oude Testament 

25 van 211 

Leesrooster voor beginners: 
Wanneer je nog nooit de Bijbel hebt gelezen, kun je het beste beginnen met het Evangelie van 

Johannes in het Nieuwe Testament. Dit boek werd geschreven door een discipel van Jezus 

Christus: Johannes. Hij vertelt het verhaal over Jezus op een eenvoudige gemakkelijk te 

begrijpen manier. 
Lees elke dag een hoofdstuk uit Johannes, in de volgorde die je in de Bijbel vindt. Gebruik 

het hierna volgende schema om elk hoofdstuk af te vinken nadat je het hebt gelezen. 
 

Het Evangelie naar Johannes: 
 

____ 1      ____ 4 ____ 7 ____ 10 ____ 13 ____ 16 ____ 19 
 

____ 2      ____ 5 ____ 8 ____ 11 ____ 14 ____ 17 ____ 20 

 

____ 3      ____ 6 ____ 9 ____ 12 ____ 15 ____ 18 ____ 21 

 

Het korte leesrooster 

Dit rooster wil voorzien in basiskennis van de Bijbel. Hiervoor werden delen uit de Bijbel 

geselecteerd. Lees de delen in de volgorde, waarin zij vermeld staan. Werk daarbij steeds 

eerst een hele kolom af. Vink in het onderstaande schema af wanneer je een deel gelezen hebt. 

 

Het Nieuwe Testament: 

 

 _____ Johannes _____ 1Thessaloniacenzen _____ Efeze 

 
 _____ Markus  _____ 1Corinthiërs  _____ 2Timotheüs 

  
 _____ Lukas  _____ Romeinen  _____ 1Petrus 

 
 _____ Handelingen _____ Filemon  _____ 1Johannes 

 
 _____ Romeinen _____ Fillipenzen  _____ Openb. 1-5; 19:6-22:21 

 

Het Oude Testament: 

 

 ______ Gen.   ______ 1Sam. 1-3, 9-10,1 3, _____ Jer. 1-25; 39-33 

           15-18,31 

 ______ Ex. l-20  ______ 2Sam.11  _____ Ruth 

 

 ______ Num. 10:11-21:35 ______ 1Kon. 1-11  _____ Jona  

 

 ______ Deut. 1-11   ______ Neh.   _____ Ps. 1-23 

 

 ______ Joz. l-12; 22-24 ______ Amos   _____ Job 1-14, 38-42 

 
 ______ Richt. 1-3  ______ Jes. 1-12  _____ Spr. 1-9 

 
         _____ Dan. 1-6  
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Het langere leesrooster 

 

Dit rooster beslaat in grotere mate de Bijbel dan het korte. Maar je neemt niet de hele Bijbel 

door. 

 
Het Nieuwe Testament: 

 
 _____ Mark.  _____ 1Cor.  _____ Ef.   _____ 1Joh. 

 
 _____ Math.  _____ 2Cor.  _____ 2Tim.  _____ 2Joh. 

 
 _____ Joh.  _____ Gal.  _____ Titus  _____ 3Joh. 

 

 _____ Luk.  _____ Rom.  _____ 1Tim.  _____ Judas 

 

 _____ Hand.  _____ Filem.  _____ 1Petr.  _____ 2Petr. 

 

 _____ 1Thess.  _____ Col.  _____ Hebr.  _____ Openb. 1-5; 

           19:6-22:21 

 _____ 2Thess.  _____ Fil.  _____ Jak. 

 

Het Oude Testament: 

 

 _____ Gen.   _____ Deut. l-11; 27-34  _____ 2Sam. 

 
 _____ Ex. l-24   _____ Joz. l-12; 22-24  _____ 1Kon. 

 
 _____ Lev. l-6:7  _____ Richt. l-16   _____ 2Kon. 

 
 _____ Num. 10:11-21:35 _____ 1Sam.    _____ 1Kron. 

 
 _____ 2Kron.   _____ Nah.    _____ Ruth 

 

 _____ Ezra   _____ Hab.    _____ Jona 

 

 _____ Neh.   _____Ezech. 1-24; 33-39  _____ Ps. 

 

 _____ Amos   _____ Obadja    _____ Job 

 

 _____ Hos.   _____ Klaagl.    _____ Spr. 1-9 

 

 _____ Micha   _____ Jes. 40-66   _____ Hoogl. 

 

 _____ Jes. l-12  _____ Zach. 1-8   _____ Pred. 
 

 _____ Zef.   _____ Mal.    _____ Est. 
 

 _____ Jer. 1-25; 30-33 _____ Joël    _____Dan. 
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Het complete leesrooster: 

Het complete leesrooster zorgt ervoor dat je de hele Bijbel in 1 jaar doorleest. 

 

Januari: 

 
_____1. Gen. l-2 _____9. Gen. 27-29 _____17. Job 5-7 _____25. Job 32-34 

 
_____2. Gen. 3-5 _____10. Gen. 30-32 _____18. Job 8-10 _____26. Job 35-37 

 
_____3. Gen. 6-9 _____11. Gen. 33-36 _____19. Job 11-13 _____27. Job 38-42 

 
_____4. Gen. 10-11 _____12. Gen. 37-39 _____20. Job 14-17 _____28. Ex. l-4 

 

_____5. Gen. 12-15 _____13. Gen. 40-42 _____21. Job 18-20 _____29. Ex. 5-7 

 

_____6. Gen. 16-19 _____14. Gen. 43-46 _____22. Job 21-24 _____30. Ex. 8-10 

 

_____7. Gen. 20-22 _____15. Gen. 47-50 _____23. Job 25-27 _____31. Ex. 11-13 

 

_____8. Gen. 23-26 _____16. Job 1-4 _____24. Job 28-31 

 

Februari: 

 

_____1. Ex. 14-17 _____8. Ex. 38-40 _____15. Lev. 20-23 _____22. Num. 18-20 

 
_____2. Ex. 18-20 _____9. Lev. 1-4 _____16. Lev. 24-27 _____23. Num. 21-24 

 
_____3. Ex. 21-24 _____10. Lev. 5-7 _____17. Num. 1-3 _____24. Num. 25-27 

 
_____4. Ex. 25-27 _____11. Lev. 8-10 _____18. Num. 4-6 _____25. Num. 28-30 

 
_____5. Ex. 28-31 _____12. Lev. 11-13 _____19. Num. 7-10 _____26. Num. 31-33 

 

_____6. Ex. 32-34 _____13. Lev. 14-16 _____20. Num. 11-14 _____27. Num. 34-36 

 

_____7. Ex. 35-37 _____14. Lev. 17-19 _____21. Num. 15-17_____28.  Deut. 1-3 

 



Inleiding Oude Testament 

28 van 211 

(Het complete leesrooster - vervolg) 

 

Maart:   

  

_____1. Deut. 4-6  _____9. Deut. 29-31 _____17. Joz. 19-21 _____25. Ruth 1-4 
 

_____2. Deut. 7-9 _____10. Deut. 32-34 _____18. Joz. 22-24 _____26. 1Sam. 1-3 
 

_____3. Deut. 10-12 _____11. Joz. 1-3 _____19. Richt. 1-4 _____27. 1Sam. 4-7 
 

_____4. Deut. 13-16 _____12. Joz. 4-6 _____20. Richt. 5-8 _____28. 1Sam. 8-10 
 

_____5. Deut. 17-19 _____13. Joz. 7-9 _____21. Richt. 9-12 _____29. 1Sam. 11-13 

 

_____6. Deut. 20-22 _____14. Joz. 10-12 _____22. Richt. 13-15_____30. 1Sam.14-16 

 

_____7. Deut. 23-25 _____15. Joz. 13-15 _____23. Richt. 16-18_____31. 1Sam. 17-20 

 

_____8. Deut. 26-28 _____16. Joz. 16-18 _____24. Richt. 19-21 

 

April: 

 

_____1. 1Sam. 21-24 _____5. 2Sam. 5-8 _____9. 2Sam. 19-21 _____13. Ps. 7-9 

 

_____2. 1Sam. 25-28 _____6. 2Sam. 9-12 _____10. 2Sam. 22-24_____14. Ps. 10-12 
 

_____3. 1Sam. 29-31 _____7. 2Sam. 13-15 _____11. Ps. 1-3 _____15. Ps. 13-15 
 

_____4. 2Sam. 1-4 _____8. 2Sam. 16-18 _____12. Ps. 4-6 _____16. Ps. 16-18 
 

_____17. Ps. 19-21 _____21. Ps. 31-33 _____25. Ps. 43-45 _____29. Ps. 55-57 
 

_____18. Ps. 22-24 _____22. Ps. 34-36 _____26. Ps. 46-48 _____30. Ps. 58-60 

 

_____19. Ps. 25-27 _____23. Ps. 37-39 _____27. Ps. 49-51 

 

_____20. Ps. 28-30 _____24. Ps. 40-42 _____28. Ps. 52-54 
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(Het complete leesrooster - vervolg) 

 

Mei: 

 

_ ____1. Ps. 61-63 _____9. Ps. 85-87 _____17. Ps. 109-111 ____25. Ps. 133-135 
 

_____2. Ps. 64-66 _____10. Ps. 88-90 _____18. Ps. 112-114_____26. Ps. 136-138 
 

_____3. Ps. 67-69 _____11. Ps. 91-93 _____19. Ps. 115-118_____27. Ps. 139-141 
 

_____4. Ps. 70-72 _____12. Ps. 94-96 _____20. Ps. 119 _____28. Ps. 142-144 
 

_____5. Ps. 73-75 _____13. Ps. 97-99 _____21. Ps. 120-123 _____29. Ps. 145-147 

 

_____6. Ps. 76-78 _____14. Ps. 100-102 _____22. Ps. 124_126 _____30. Ps. 148-150 

 

_____7. Ps. 79-81 _____15. Ps. 103-105_____23. Ps. 127-129 _____31. 1Kon. l-4 

 

_____8. Ps. 82-84 _____16. Ps. 106-108_____24. Ps. 130-132 

 

Juni: 

 

_____1. Spr. 1-3 _____9. Spr. 29-31  _____17. 1Kon. 8-10 _____25. 2Kon. 11-14:20 

 

_____2. Spr. 4-7  _____10. Pred. 1-3 _____18. 1Kon. 11-13_____26. Joël 1-3 
 

_____3. Spr. 8-11   _____11. Pred. 4-6 _____19. 1Kon. 14-16_____27. 2Kon. 
          14:21-25; Jona 1-4 

_____4. Spr. 12-14 _____12. Pred. 7-9 _____20. 1Kon. 17-19 
 

_____5. Spr. 15-18 _____13. Pred. 10-12 _____21. 1Kon. 20-22 _____28. 2Kon.14:26-29; 
            Amos 1-3 

_____6. Spr. 19-21 _____14. Hoogl. 1-4 _____22. 2 Kon. 1-4 

 

_____7. Spr. 22-24 _____15. Hoogl. 5-8 _____23. 2Kon. 4-6 _____29. Amos 4- 6 

 

_____8. Spr. 25-28 _____16. 1Kon. 5-7 _____24. 2Kon. 7-10 _____30. Amos 7-9 
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(Het complete leesrooster - vervolg) 

 

Juli: 

 

_____1. 2Kon. 15-17 _____9. Jes. 7-9 _____17. Jes. 31-33 _____25. Jes.55-57 
 

_____2. Hos. l-4 _____10. Jes. 10-12 _____18. Jes. 34-36 _____26. Jes. 58-60 
 

_____3. Hos. 5-7 _____11. Jes. 13-15 _____19. Jes. 37-39 _____27. Jes. 61-63 
 

_____4. Hos. 8-10 _____12. Jes. 16-18 _____20. Jes. 40-42 _____28. Jes. 64-66 
 

_____5. Hos. 11-14 _____13. Jes. 19-21 _____21. Jes. 43-45 _____29. Micha 1-4 

 

_____6. 2Kon. 18-19 _____14. Jes. 22-24 _____22. Jes. 46-48 _____30. Micha 5-7 

 

_____7. Jes. l-3 _____15. Jes. 25-27 _____23. Jes. 49-51 _____31. Nah. 1-3 

 

_____8. Jes. 4-6 _____16. Jes. 28-30 _____24. Jes. 52-54 

 

Augustus: 

 

_____1. 2Kon. 20-21 _____9. Jer. 13-16 _____17. Jer. 40-42 _____25. 1Kron. 10-13 

 

_____2. Zef. 1-3 _____10. Jer. 17-20 _____18. Jer. 43-46 _____26. 1Kron. 14-16 
 

_____3. Hab. 1-3 _____11. Jer. 21-23 _____19. Jer. 47-49 _____27. 1Kron. 17-19 
 

_____4. 2Kin. 22-25 _____12. Jer. 24-26 _____20. Jer. 50-52 _____28. 1Kron. 20-23 
 

_____5. Ob./Jer. 1-2 _____13. Jer. 27-29 _____21. Klaagl. 1-5 _____29. 1Kron. 24-26 
 

_____6. Jer. 3-5 _____14. Jer. 30-32 _____22. 1Kron. 1-3 _____30. 1Kron. 27-29 

 

_____7. Jer. 6-8 _____15. Jer. 33-36 _____23. 1Kron. 4-6 _____31. 2Kron. 1-3 

 

_____8. Jer. 9-12 _____16. Jer. 37-39 _____24. 1Kron. 7-9 
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(Het complete leesrooster - vervolg) 

 

September: 

 

_____1. 2Kron. 4-6 _____5. 2Kron. 17-19_____9. 2Kron. 30-32 _____13. Ezech. 8-11 
 

_____2. 2Kron. 7-9 _____6. 2Kron. 20-22_____10. 2Kron. 33-36_____14. Ezech. 12-14 
 

_____3. 2Kron. 10-13 _____7. 2Kron. 23-25_____11. Ezech. 1-3 _____15. Ezech. 15-18 
 

_____4. 2Kron. 14-16 _____8. 2Kron. 26-29_____12. Ezech. 4-7 _____16. Ezech. 19-21 
 

_____17. Ezech. 22-24 ____21. Ezech. 34-36 ____25. Ezech. 46-48 ____29. Dan. 10-12 

 

_____18. Ezech. 25-27 ____22. Ezech. 37-39 ____26. Dan. 1-3  _____30. Est. l-3 

 

_____19. Ezech. 28-30 ____23. Ezech. 40-42 ____27. Dan. 4-6 

 

_____20. Ezech. 31-33 ____24. Ezech. 43-45 ____28. Dan. 7-9 

 

Oktober: 

 

_____1. Est. 4-7 _____9. Ezra 8-10 _____17. Math. 8-11 _____25. Mark. 7-10 

 

_____2. Est. 8-10 _____10. Neh. 1-3 _____18. Math. 12-15 _____26. Mark. 11-13 
 

_____3. Ezra 1-4 _____11. Neh. 4-6 _____19. Math. 16-19 _____27. Mark. 14-16 
 

_____4. Hag./Zach. 1-2____12. Neh. 7-9 _____20. Math. 20-22_____28. Luk. 1-3 
 

_____5. Zach. 1-2 _____13. Neh. 10-13 _____21. Math. 23-25_____29. Luk. 4-6 
 

_____6. Zach. 3-6 _____14. Mal. l-4 _____22. Math. 26-28_____30. Luk. 7-9 

 

_____7. Zach. 7-10 _____15. Math. 1-4 _____23. Mark. l-3 _____31. Luk. 10-13 

 

_____8. Ezra 5-7 _____16. Math. 5-7 _____24. Mark. 4-6 
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(Het complete leesrooster - vervolg) 

 

November: 

 

_____1. Luk. 14-17 _____9. Joh. 18-21 _____17. Gal. l-3 _____25. Openb. 1-3, Jud. 
 

_____2. Luk. 18-21 _____10. Hand. 1-2 _____18. Gal. 4-6 _____26. Openb. 4-6 
 

_____3. Luk. 22-24 _____11. Hand. 3-5 _____19. Hand. 15- _____27. Openb. 7-9 
        18:11 

_____4. Joh. 1-3 _____12. Hand. 6-9 _____20. 1Thess. _____28. Openb.10-12 
 

_____5. Joh. 4-6 _____13. Hand. 10-12_____21. 2Thess. _____29. Openb.13-15 

 

_____6. Joh. 7-10 _____14. Hand. 13-14_____22. 1Cor. 1-4 _____30. Openb.16-18 

 

_____7. Joh. 11-13 _____15. Jak. 1-2 _____23. 1Joh. 3-5 _____31. Openb.19-22 

 

_____8. Joh. 14-17 _____16. Jak. 3-5 _____24. 2Joh., 3Joh. 

 

December: 

 

_____1. Rom. 5-8 _____9. Fil. 1-4 _____17. 2Petr. 1-3 _____25. 1Cor. 13-16 

 

_____2. Rom. 9-11 _____10. Col. 1-4 _____18. 1Tim. 1-3 _____26. Hand. 19:11- 
             20:1; 2Cor. 1-3 

_____3. Rom. 12-16 _____11. Hebr. 1-4 _____19. 1Tim. 4-6 _____27. 2Cor. 4-6 
 

_____4. Hand. 20:3-22 ____12. Hebr. 5-7 _____20. Titus l-3 _____28. 2Cor. 7-9 
 

_____5. Hand. 23-25 _____13. Hebr. 8-10  _____21. 2Tim. l-4 _____29. 2Cor. 10-13 
 

_____6. Hand. 26-28 _____14. Hebr. 11-13 _____22. 1Joh. l-2;  _____30. Hand20:2; 

        Hand. 18:12-19:10  Rom. 1-4 

_____7. Ef. 1-3 _____15. Filem./1Petr._____23. 1Cor. 5-8 

           1-2 

_____8. Ef. 4-6 _____16. 1Petr. 3-5 _____24. 1Cor. 9-12 
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Zelftest 
 

1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Hoeveel boeken heeft het Oude Testament? 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hoeveel boeken heeft het Nieuwe Testament? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Waarom is het belangrijk om een systematisch Bijbelleesrooster te hebben? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Wat waren de vier suggesties voor succesvol Bijbel lezen? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

- Bekijk de beschrijving van elk Bijbelboek, in dit hoofdstuk. 

- Schrijf hieronder de naam van elk Bijbelboek op. 

- Geef een samenvatting van 4 of 5 woorden van de inhoud van het boek aan de hand van de 
   naam. 

- De eerste twee zijn al gedaan en dienen als een voorbeeld voor je. 
 

(door het materiaal sterk in te korten kun jij een grote algemene kennis ontwikkelen over de 
inhoud van de Bijbel.) 

 
Naam van het boek:  Inhoud: 

Genesis  Boek over allerlei soorten begin 

___________________________________________________________________________ 

Exodus   Uittocht uit Egypte 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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Naam van het boek:  Inhoud: 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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3. Versies van de Bijbel 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 
 

• Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven 
• De drie talen noemen waarin de Bijbel geschreven werd 

• Het woord ‘versie’ definiëren 
• Het verschil tussen een vertaling van de Bijbel en een parafrase geven 

 

Sleutelvers 
 

Ps. 68:12: De Here deed het machtwoord weerklinken; de boodschapsters van goede tijding  
  waren een grote schare.  
 

Inleiding 
 

Dit hoofdstuk legt uit in welke talen de Bijbel oorspronkelijk geschreven werd. Ook wordt er 

verteld hoe de Bijbel in verschillende talen vertaald werd. Je leert wat het verschil is tussen 

een parafrase en een vertaling. Voorbeelden van verschillende versies van de Bijbel in het 

Nederlands worden ook gegeven.  

 

Drie talen 
 

De Bijbel werd oorspronkelijk in drie talen geschreven. Het meeste van het Oude Testament 

werd in het Hebreeuws geschreven. Een uitzondering daarop zijn enkele delen uit Daniël en 

Nehemia. Die delen zijn in het Aramees geschreven. Het Nieuwe Testament werd in het 
Grieks geschreven. 

Er is geen enkel origineel manuscript van de Bijbel bekend (dat wil niet zeggen dat zij niet 
meer bestaan). Enkele goede manuscripten zijn kopieën van het origineel. Versies zijn 

vertalingen van deze kopieën van de originele manuscripten. Vanaf het eerste begin hadden 
de mensen al in de gaten dat de Bijbel vertaald moest worden, zodat iedereen haar kon lezen 

in zijn eigen taal. 
 

Geen enkele vertaling is exact omdat geen enkele taal precies op een andere taal past. 

Sommige woorden die in de Bijbel voorkomen bestaan niet eens in bepaalde talen. Een 

voorbeeld: een indianenstam in Equador, de Aucas, kon helemaal niet lezen of schrijven toen 

zendelingen voor het eerst met hun in aanraking kwamen. Bij hun kwamen de woorden 

‘schrijven’ en ‘boek’ niet voor. 

Deze indianen hadden de gewoonte om hun bezittingen te merken met bepaalde merktekens 

die door inkerving werden aangebracht. Omdat er in hun woordenschat geen woorden 

voorkwamen als: Schriften, geschriften of boek, noemden zij hun Bijbel nadat die voor hun 

vertaald was: ‘Gods inkerving’. Dit gaf duidelijk aan dat het iets was dat van God was. Dit is 

slechts één voorbeeld van de problemen die men tegenkomt bij het vertalen van de Bijbel in 

verschillende talen. 
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Vertalingen en parafrases 
 

Er zijn verschillende versies van de Bijbel. Het woord ‘versie’ betekent dat de Bijbel 

geschreven is in een andere taal dan de oorspronkelijke talen waarin Gods Woord werd 

geschreven. Er zijn twee belangrijke versies van de Bijbel: vertaling en parafrase. 
 

Vertaling: 
Een vertaling is een poging om uit te drukken wat de grondtekst (de oorspronkelijke 

Hebreeuwse, Aramese en Griekse tekst) daadwerkelijk zegt. Het geeft een zo nauwkeurig 
mogelijke woord voor woord vertaling. Er worden alleen extra woorden toegevoegd wanneer 

dat noodzakelijk is om het begrijpelijk te maken voor de lezer. 
 

Parafrase: 

Bij een parafrase doet men geen poging om woord voor woord te vertalen. Het vertaalt 

gedachte voor gedachte (ideeën, concepten). Een parafrase is de weergave van de betekenis 

van een tekstdeel. Parafrases zijn over het algemeen gemakkelijker te lezen en te begrijpen 

omdat zij geschreven zijn met de moderne woordenschat en in de moderne grammatica, maar 

zij zijn geen nauwkeurige vertaling van Gods Woord. 

 

In de vervolgstudie aan het eind van dit hoofdstuk vind je een aantal voorbeelden van 

Nederlandse Bijbelgedeelten, die je met elkaar kunt vergelijken. Je kunt dan zelf het verschil 

tussen een parafrase en een vertaling zien. 

 

Een Bijbel uitkiezen voor je studie 

 
Voor deze studie en voor andere Bijbelstudies raad ik je de Statenvertaling of de NBG 

vertaling aan. Er zijn hier verschillende redenen voor te noemen: 
 

I. De Statenvertaling is een heel nauwkeurige en goede vertaling om te gebruiken in je 

studie. De NBG is ook een goede vertaling, maar staat iets dichter bij de moderne taal. 
Ik gebruik beide wanneer ik een studie schrijf, maar ter wille van een meer begrijpelijk 

taalgebruik citeer ik bijna altijd uit de NBG vertaling. Bij ingewikkelde teksten val ik 

terug op de grondtekst. Een parafrase, zoals de Groot Nieuws Bijbel, is niet geschikt 

omdat deze geen nauwkeurige woord voor woord vertaling bevat. 
 

II. Er zijn veel hulpmiddelen voor bestudering van de Statenvertaling en de NBG 

vertaling beschikbaar. Je moet hierbij denken aan concordanties, woordenboeken en 

commentaren. 

 

III. De Statenvertaling is beschikbaar in meerdere talen. Een voorbeeld is de King James 

vertaling, die heel erg op de Statenvertaling lijkt. De King James wordt zo’n beetje 
over de hele wereld gebruikt. Het is wel belangrijk dat je in de eerste plaats een Bijbel 

gebruikt in je moedertaal omdat je in deze taal denkt en je het dan veel beter begrijpt. 
 

Wanneer je geen Bijbel hebt, kun je er altijd eentje aanschaffen. Kies dan voor één van de 
bovengenoemde vertalingen. Er is momenteel ook een nieuwe Nederlandse vertaling op de 

markt, dat is de NBV vertaling. Omdat ik die tot nu toe nog niet gebruikt heb kan ik je niet 
zeggen of deze voldoet. Mocht je niet weten waar je een Bijbel kunt aanschaffen, neem dan 

met ons contact op: http://theophillus.nl. We zullen je dan helpen. 
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Uitgaven met rode letter 

Er zijn verschillende uitgaven waarin de uitspraken van Jezus in het rood zijn afgedrukt. De 

rest van deze uitgave is in het zwart weergegeven. Je vindt dit vooral bij buitenlandse 

vertalingen. 
 

Bijbelprogramma’s 
Er zijn tegenwoordig veel Bijbelprogramma’s o’ de markt. Daarin staan verschillende 

Bijbelvertalingen en diverse hulpmiddelen. Een Nederlandstalig programma is uitgegeven 
door  Importantia. Het heet Online Bible (zie: www.onlinebible.org). Je kunt het bij elke 

Bijbelwinkel wel krijgen. Ook kun je het via internet aanschaffen. Ondanks het feit dat het 
programma duur is, ben je toch goedkoper uit dan wanneer je de boeken afzonderlijk zou 

aanschaffen. Het programma bevat meerdere Nederlandse Bijbelvertalingen. Je kunt veel 

Nederlandse Bijbelvertalingen ook vinden op www.biblija.net. Zelf maak ik voor mijn 

studies, naast boeken, ook gebruik van een programma, namelijk e-sword. Dit programma 

kun je gratis downloaden bij http://www.e_sword.net/. Misschien is dan een nadeel voor jou 

dat het programma volledig in het Engels is en er slechts één Nederlandse vertaling in staat: 

de Statenvertaling.  
 

Een samenvatting 
 

Het volgende schema geeft een samenvatting van hoe de verschillende Bijbelvertalingen zijn 
ontstaan. 

DE BIJBEL 
geïnspireerd door God 

� 

 geopenbaard aan heilige mensen die Gods Woord opschreven 

Hebreeuws   Aramees   Grieks 
� 

geïnterpreteerd in verschillende talen 

resulterend in 
� 

verschillende versies van de Bijbel: 

vertalingen       parafrases 
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Zelftest 
 

1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat betekent het woord ‘versie’? 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Wis het verschil tussen een vertaling en een parafrase van de Bijbel? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Welke versie van de Bijbel wordt het meest gebruikt in deze cursus? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Waarom is geen enkele vertaling van de Bijbel exact? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

6. In welke drie talen werd de Bijbel oorspronkelijk geschreven? 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

We hebben Joh. 3:16 uitgekozen om het verschil te laten zien tussen een vertaling en een 

parafrase van de Bijbel. 

 
Vertalingen: 

Statenvertaling: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
   gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
   eeuwige leven hebbe. 
 

NBG vertaling: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon  
   gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
   eeuwig leven hebbe. 
 

NBV vertaling: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat  
   iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 

Willibrord vertaling: Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren 
   Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, 
   maar eeuwig leven bezit. 
 

Leidse vertaling:  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
   iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 

Lutherse vertaling:  Want alzo heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijnen eengeboren Zoon  
   gegeven heeft, opdat allen, die in hem geloven, niet verloren gaan, maar het 
   eeuwige leven hebben. 
 

Parafrases: 
 

Groot Nieuws Bijbel: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat  
   iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 
 

Het Boek:   Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft 
gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig 
leven heeft. 
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4. Inleiding tot schematische overzichten 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven 

• Een definitie geven voor ‘schematisch overzicht’ 

• Een schematisch overzicht lezen 

• Een schematisch overzicht maken 
 

Sleutelvers 

 
Ezech. 3:10:  Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart  
  op en hoor ze aan met uw oren. 
 

Inleiding 
 

Inleiding Oude Testament bevat de schematische overzichten van de boeken van het Oude 

Testament. De schematische overzichten geven een indruk van de algemene inhoud van Gods 

Woord. Meer gedetailleerde overzichten worden gegeven in ‘Inleiding Nieuwe Testament’.  

 

De schematische overzichten in deze studie geven alleen een algemene samenvatting van de 

inhoud van elk boek in het Oude Testament. Wanneer je Inleiding Oude Testament en 
Inleiding Nieuwe Testament hebt doorgenomen, zou je opnieuw moeten beginnen en elk boek 

meer gedetailleerd moeten bestuderen. Deze schematische overzichten zijn niet meer dan een 
startpunt van waar uit jijzelf meer gedetailleerde aantekeningen kunt maken bij het bestuderen 

van elk Bijbelboek. Om dat te kunnen doen moet je weten hoe je een geschikt overzicht kunt 

maken.  

 

Een schematisch overzicht maken 
 

Een overzicht maken is een manier van rangschikken van de aantekeningen die je bij je studie 

maakt. Het geeft informatie in samengevatte vorm weer voor je toekomstige werk en studie. 

Een schematisch overzicht helpt je het Woord van God ‘te horen met je woorden en in je hart 

te op te nemen’ (Ezech. 3:10). Een schema is gebaseerd op een uitgekozen onderwerp. Dit 

onderwerp is dan ook de titel van het schema. We gebruikten de namen van de Bijbelboeken 

als titels van de schematische overzichten omdat deze het onderwerp van studie zijn in dit 

boek. 

 
De hoofdpunten in het schematische overzicht vertellen ons iets over het onderwerp. Er zijn 

ook bijkomende punten die iets zeggen over het hoofdpunt. ‘bijkomend’ geeft al aan dat er 
iets extra’s gezegd wordt over het hoofdpunt. Er wordt wat meer gedetailleerde informatie 

gegeven. 
 

Er zijn veel manieren waarop je een schematisch overzicht kunt maken. We hebben er een 
uitgekozen waarin Romeinse cijfers gebruikt worden voor de hoofdpunten. In de 

vervolgstudie is een overzicht gegeven van Romeinse cijfers. Bijkomende punten worden 
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aangegeven met een hoofdletter uit ons alfabet. Mocht er nog meer onderverdeling nodig zijn, 

dan wordt dat gedaan met gewone cijfers. 

 

Bestudeer het volgende voorbeeld van een schematisch overzicht: 

 
Zet hier de titel neer 

 

I Dit is het Romeinse nummer ‘1’. Gebruik het voor het eerste hoofdpunt. 

 

A.  Deze hoofdletter wordt gebruikt om een bijkomend punt aan te geven, dat te 

 maken heeft met het hoofdpunt. 

 

  1.  Is er een bijkomend punt op A, doe dan dit 

 

  2.  Misschien is er nog een bijkomend punt op A 

 
 punt I kan meer bijkomende punten hebben, die allemaal een hoofdletter krijgen 

 

II Hier komt het tweede hoofdpunt 

 

   Bijkomend punt. Werk het geheel consequent af op deze wijze. 

 

3. Als voorbeeld nemen Rom. 12:1-2. Lees deze verzen. 
 
Rom. 12:1-2: Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw 
   lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke 

eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door 
de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, 
het goede, welgevallige en volkomene. 

 

Het uittreksel voor deze tekst is: 
 

Stappen om Gods wil te vinden 

 

I Breng je lichaam als een levend offer: 

 

A.  Heilig 

 

B.  Acceptabel voor God 

 
II  

Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld: 

 

A. Wordt hervormd (veranderd) 

 

   1. worden veranderd door de vernieuwing van ons denken 

 

4. III Deze stappen helpen ons te erkennen (en dus te vinden) wat Gods wil is, die 

 

A. Goed is 

 

B. Acceptabel is 
 

C. Volmaakt is 
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Je ziet dat dit uittreksel duidelijk een opsomming geeft van de stappen om Gods wil te 

kennen, zoals dat vermeld is in Rom. 12:1-2. 

 

Je zult het maken van schematische overzichten bij het bestuderen van Gods Woord, nooit 

afkrijgen. De Heilige Geest geeft je steeds opnieuw inzicht in Gods Woord, dat je toe wil 
voegen aan je schematische overzichten. 
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Zelftest 

 

1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is een schematisch overzicht? 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Ga naar het schematische overzicht van Genesis, in dit cursusboek. Kun je de informatie  

    die gegeven wordt lezen en begrijpen?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Hoe worden de hoofdpunten in een schematisch overzicht aangegeven? 

 

___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Hoe worden de bijkomende punten in een schematisch overzicht aangegeven? 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Bijkomende punten zijn de plaats waar je details kunt toevoegen om de eenvoudige  

    schematische overzichten in deze studie uit te breiden. Een voorbeeld: Ga naar het schema   

    van Daniël. Het eerste hoofdpunt is: ‘inleidende achtergrond: de redenen voor de 
    voorspoed van Daniël’. Het gaat over Dan. 1:1-21. Lees de verzen door en stel de 

    redenen voor zijn voorspoed vast. Voeg deze als bijkomende punten toe onder dit 
    hoofdpunt. 

 
2. Het volgende schema van Romeinse cijfers kan handig zijn voor het maken van uittreksels 

    En schematische overzichten naar het model dat in dit hoofdstuk gegeven is. 
 

 1    I  11  XI   30  XXX  Volg hetzelfde patroon 

 2   II  12  XII  40  XL   (I, II, III) 

 3   III  13  XIII  50  L   voor ieder cijfer 

  4   IV  14  XIV  60  LX   

  5   V  15  XV  70  LXX  Een voorbeeld: 

  6   VI  16  XVI  80  LXXX  32  XXXII 

  7   VII 17  XVII  90  XC 

  8   VIII 18  XVIII  100  C 

  9   IX  19  XIX 

  10  X  20  XX 
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Het 

 

Oude 

 

Testament 
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Inleiding tot de boeken van de Wet 
 

In de vorige hoofdstukken leerde je dat de Bijbel het geschreven Woord van God is. Je leerde 

dat het verdeeld is in twee hoofddelen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Je 

leerde de vier indelingen in het Oude Testament: de Wet, Poëzie, Geschiedenis en Profetie. 
Ook leerde je de verdeling van het Nieuwe Testament in: Evangeliën, Geschiedenis, Brieven 

en Profetie. 
 

In deze les begin je aan een basisoverzicht van de boeken in de Bijbel. We gebruiken daarbij 
de indeling in hoofdgroepen zoals wij die geleerd hebben. Het Oude Testament heeft 39 

boeken. Een wij beginnen met de boeken van de Wet. 
 

Boeken van de Wet 

 

De boeken van de Wet zijn geschreven door Mozes en ze gaan over een periode van 600 jaar. 

De boeken van de Wet zijn: 

 

Genesis: Verslag van het begin van het universum, de mens, de sabbat, huwelijk, zonde,  

  offers, aanbidding, volkeren en besturen. Sleutelfiguren van God, zoals 

  Abraham, Izaäk, Jakob en Jozef komen aan de orde. 

 

Exodus: Details over hoe Israël een volk werd en Mozes haar leider. Israël werd 

  bevrijd uit de slavernij in Egypte en reist naar de berg Sinaï, waar zij Gods wet 

  ontvangt. 

 
Leviticus: Dit boek was een handleiding voor aanbidding voor Israël. Het voorzag in 

  instructies voor de religieuze leiders en legde uit hoe zondige mensen konden 
  naderen tot een rechtvaardige God. Het verwijst naar de komst van Jezus 

  Christus als het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. 
 

Numeri: Verslag van de 40 jaar durende omzwervingen van Israël in de woestijn ten 
  gevolge van ongehoorzaamheid aan God. De titel van het boek verwijst naar 

  twee volkstellingen die plaats vonden tijdens deze lange reis 

 

Deuteronomium: Beschrijving van de laatste dagen van Mozes en herhaling van de wet 

   die gegeven werd in Exodus en Leviticus 
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5. Genesis 

 

Inleiding 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Mozes 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   De historische achtergrond van Israël vastleggen en een verslag geven van  

de schepping, de zondeval, verlossing en het eerste handelan van God met 

de mens. 

Sleutelvers: Gen. 3:15 

 

Principe voor leven en bediening: 

Gods plan omvatte vanaf het begin alle volkeren. God begint nieuwe dingen met mensen. 

 

Hoofdpersonen: Adam, Eva, Kaïn, Abel, Henoch, Esau, Jakob (Israël), Abraham, Izaäk, 

   Jozef. 
 

Schematisch overzicht 
 

I. De geschiedenis van de mensheid:       1:11 – 11:26 
 A. Schepping:         1:1 – 2:25 

 B. De val van de mens:       3:1 – 4:26 
  1. Adam en Eva:       3:1-24 

  2. Kaïn en Abel:       4:1-26 
 C. Stamboom van de zondeval tijd de zondvloed:   5:1-32 

 D. De zondvloed:        6:1 – 9:29 

  1. De boosheid van de mens:     6:1-4 

  2. Gods besluit:       6:5-7 

  3. Noach:        6:8-10 

  4. God spreekt tot Noach:     6:11-21 

  5. Noach reageert:      6:22 

  6. God spreekt tot Noach:     7:1-4 

  7. Reactie van Noach:      7:5-16 

  8. Leven in de ark:      7:17-24 

  9. Bevrijd uit de ark:      8:1-19 

  10. Gods verbond:      9:1-17 
  11. Generaties na Noach:     9:18-19 

  12. Zonden van de familie van Noach:   9:20-29 
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 E. Van de zondvloed tot Abraham:     10:1 – 11:26 

  1. Nakomelingen van de zonen van Noach:  10:1-32 

  2. De toren van Babel:      11:1-9 

  3. Nakomelingen van Sem:     11:10:26 

  4. Nakomelingen van Terach:    11:27-32 
 

II. De Geschiedenis van de aartsvaders van Israël:     11:27 – 50:26 
 A.  Abraham:         11:27 – 25:10 

  1. Abrahams geboorte en herkomst:   11:26-30 
  2. Zijn rondzwervingen      11:31 – 13:1 

   a. Van Ur naar Haran:   11:31-32 
   b. Van Haran naar Kanaän:  12:1-9 

   c. Naar Egypte en terug:  12:10 – 13:1 

  3. Abraham en Lot:      13:1 – 14:24 

   a. Onenigheid en verdeling:  13:2-13 

   b. Gods belofte aan Abraham: 13:14-18 

   c. Lot gevangen door koningen  

      van het oosten:  14:1-24 

  4. Het verbond:       15:1-20 

  5. Ismaël:        16:1-16 

  6. Besnijdenis:       17:1-27 

  7. Een beloofde zoon:      18:1-15 

  8. Sodom en Gomorra:      18:16 – 19:38 

  9. Abraham bezoekt Abimelech:    20:1-18 

  10. Izaäk geboren en Ismaël verdreven:   21:1-21 
  11. Abraham en Abimelech:     21:22-34 

  12. Offer van Izaäk:      22:1-19 
  13. De dood en begrafenis van Sara:   23:1-20 

  14. Huwelijk van Izaäk en Rebekka:   24:1-67 
  15. Abraham en Ketura:     25:1-6 

  16. De dood en de begrafenis van Abraham:  25:7-10 
 B.  Izaäk:         25:11 – 35:29 

  1. Geboorte van Izaäk:      21:1-8 

  2. Huwelijk met Rebekka:     24 

  3. Izaäk en zijn zonen:      25:19 – 35:29 

  4. Het verbond vernieuwd:     26:1-5 

  5. Misleiding van Abimelech:     26:6-33 

  6. Huwelijk van Esau met Jehudit en Basemat:  26:34-35 

  7. Izaäk misleid door Jakob:     27:1-45 

  8. Jakob vlucht naar Haran:     27:46 – 28:5 

  9. De dood van Izaäk:      35:27-29 

 C. Jakob:         28:10 – 36:43 

  1. Zijn geboorte:       25:19-26 

  2. Wedijver tussen Jakob en Esau:    25:27-45 

   a. Het eerstgeboorterecht:   25:27-34 
   b. De zegen:     27:1-45 

  3. Vlucht naar Haran:      27:46 – 29:14 
  4. Jakobs huwelijk met Lea en Rachel:   29:15-30 



Inleiding Oude Testament 

50 van 211 

  5. Leven in Haran:      29:31 – 30:43 

  6. Terugkeer naar Kanaän:     31:1-55 

  7. Voorbereidingen om Esau te ontmoeten:  32:1-23 

  8. Worsteling van Jakob:     32:24-32 

  9.  Vrede met Esau:      33:1-17 
  10. Jakob en zijn familie in Kanaän:   33:18 – 45:28 

  11. De laatste dagen van Jakob en zijn dood:   46:1 – 50:14 
 D. Jozef:         37:1 – 50:26 

  1. Het vroege leven van Jozef:    37:1-36 
   a. Zijn mantel:     37:1-4 

   b. Zijn dromen:     37:5-11 
   c. verkocht als slaaf:    37:12-36 

   d. De zonde van Juda:    38:1-30 

  2. Jozef de slaaf:       39:1 – 40:23 

   a. In het huis van Potifar:   39:1-20 

   b. In de gevangenis:    39:21 – 40:23 

  3. Jozef als onderkoning:     41:1 – 45:28 

   a. Voorbereiding op de hongersnood: 41:1-57 

   b. Jozef en zijn broers:    42:1 – 45:28 

   c. Jozef en zijn familie in Egypte:  46:1 – 50:21 

   d. De dood van Jozef:    50:22-26 
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Zelftest 
 

1. Wie was de schrijver van Genesis: ____________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Genesis? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Genesis geschreven? ___________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Genesis 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boel uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. De naam ‘Genesis’ betekent: ‘begin, in het begin’. Het boek bevat het verslag van het begin 

    van:  

 
 - De wereld (Gen. 1:1-25)  - De mensheid (Gen. 1:26 – 2) 

 - Zonde (Gen. 3:1-7)   - Redding (Gen. 3:8-24) 
 - Families (Gen. 4:1-15)  - Beschaving (Gen. 4:16 – 9) 

 - Volkeren (Gen. 10:1 – 11:32) - Het Joodse volk (Gen. 12:50) 
 

2. Genesis is onderverdeeld in twee hoofddelen: 

• Hoofdstuk 1 – 11: beschrijft de vier belangrijkste gebeurtenissen 

• Hoofdstuk 12 – 50: beschrijft de vier belangrijkste mensen 

 

3. Bestudeer Gen. 1 – 2 en maak het onderstaande schema af:   

 

Dag Wat God schiep 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

4. Wat leer je in Gen. 3 – 9 over het volgende:  

 

•  Tactieken van de vijand (satan … de slang 
 

___________________________________________________________________________ 
 

•  Eva’s val in de zonde: 
 

___________________________________________________________________________ 

 

•  Het gevolg van het feit de zonde de wereld binnenkwam: 
 

___________________________________________________________________________ 
 

•  Gods oordeel door middel van de zondvloed: 
 

___________________________________________________________________________ 
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6. Exodus 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Mozes 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   De bevrijding van Israël uit de slavernij vastleggen en het doel van het  

   bestaan van het volk Israël weergeven. 

Sleutelvers: Ex. 12:13 

 

Principe voor leven en bediening: 

Redding komt alleen door het bloed van het Lam van God, Jezus Christus. 

 

Hoofdpersonen: Mozes, Aäron, farao, Miriam, Jethro 

 

Schematisch overzicht 

 

I. Het volk Israël in Egypte:        1:1 – 12:36 
 A. Egyptische binding:       1:1-22 

 B. God bereidt een verlosser voor: Mozes:    2:1 – 4:31 
 C.  Het gesprek met de farao:      5:1 – 11:10 

 D. Pasen:         12:1-30 
 E. Bevrijding uit Egypte:       12:31-36 

 
II. Israël in de woestijn:         12:37 – 18:27 

 A. De uittocht en de vervolging door de Egyptenaren:  12:37 – 15:21 

 B. De reis naar Sinaï:       15:22 – 17:16 

 C.  Het bezoek van Jethro:       18:1-27 

 

III. Israël bij Sinaï:          19:1-40:38 

 A.  De wetgeving:        19:1-25 

 B. Wetten over het morele leven:     19 – 22  

 C. Wetten over het sociale leven:     22 – 23  

 D.  Wetten over de godsdienst:      24:1 – 31:18 

 E. De tabernakel:        24:12 – 40:38 

  1. Ontwerp: Instructies over tabernakel en priesters: 24:12 – 31:18 
  2. Uitstel: Het gouden kalf; het verbond vernieuwd: 32:1 – 34:35 

  3. Afgemaakt: Tabernakel af, instelling priesters: 35:1 – 40:38 
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Zelftest 
 

1. Wie was de schrijver van Exodus: ____________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Exodus? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Exodus geschreven? ___________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Exodus. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. God zond 10 plagen naar Egypte om farao gewillig te maken zodat Israël uit de slavernij 

    bevrijd zou worden: 

 
 - bloed: Ex. 7:14-25  - kikkers: Ex. 8:1-15 

 - muggen: Ex. 8:16-19  - steekvliegen: Ex. 8:20-32 
 - veepest: Ex. 9:1-7  - zweren: Ex. 9:8-12 

 - hagel: Ex. 9:13-35  - sprinkhanen: Ex. 10:1-20 
 - duisternis: 10:21-29  - dood: 11:1-10; 12:29-36 

 
2. Ex. 20:1-17 geeft de bekendste Oud Testamentische wet: de tien geboden 

 

3. Een belangrijk onderwerp in Exodus is het plan voor de tabernakel.  

    Het schema hieronder toont het plan dat God Mozes gaf voor deze heilige plaats van 

aanbidding. 

 

De tabernakel was belangrijk omdat het de 

plaats van aanbidding en het brengen van offers, 

voor Israël, was. Maar de tabernakel is ook een 

geestelijk symbool. Elk deel van de tabernakel 

staat symbool voor een belangrijke geestelijke 

waarheid. 

 

De voorhof rond de tabernakel bestond uit een 
niet overdekte rechthoekige ruimte (ongeveer 

54 x 27 m). Het is een symbool voor de wereld. 
 

Het koperen altaar werd gebruikt voor 
brandoffers (l x b x h: ca 3 x 3 x 1,80 m). Offers 

die daarop verbrand werden symboliseren het 
offer van Jezus voor de zonden van de wereld. 

 

Het wasvat is een groot bassin waarin de 

priesters hun handen en voeten wasten voor ze 

het heilige betraden. Het is een symbool voor de 

reiniging door het bloed van Christus (De 

Christelijke doop laat dit ook in zekere zin 

zien). 

 

Het heilige (ca 9 x 4,5 m) is het symbool voor 

de kerk die afgescheiden is van de wereld (de 

voorhof). Je gaat daarbinnen via het offer van 

Christus (altaar) en de afwassing van zonden 

(wasvat). 
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De tafel der toonbroden is een symbool voor het Avondmaal (gemeenschap met Christus). 

 

De kandelaar voorziet in licht in het heilige. Het is een symbool voor Gods Woord. 

 

Het gouden altaar is een reukofferaltaar. Het staat voor de gebeden van Gods volk die naar 
Hem opstijgen als een liefelijke reuk. 

 
Het voorhangsel is een gordijn tussen het heilige en het Heilige der Heiligen. Het staat voor 

de scheiding tussen God en mens. 
Het Heilige der Heiligen was ongeveer 4,5 x 4,5 m. Het is een symbool voor de hemel, de 

plaats van Gods aanwezigheid. 
 

De ark van het verbond was een houten kist die bedekt was met goud. Er zat een deksel op 

(het verzoendeksel) dat versierd was met twee gouden engelen (Cherubs). De ark bevatte de 

tien geboden die een symbool zijn voor Gods regering, een schaal manna die een symbool is 

voor de voorzienigheid van God, en de staf van Aäron, een herinnering van Gods kracht te 

midden van Zijn volk. Eenmaal per jaar besprenkelde de hogepriester bloed op het 

verzoendeksel, wat een symbool is voor het bloed van Christus dat vloeide voor ons allemaal 

en waardoor wij gereinigd worden van onze zonden.  
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Heilige dagen 
 

Bestudeer de teksten in de eerste kolom van het schema en maak dan het schema af. De eerste 

is al ingevuld als voorbeeld. Dit zijn de heilige dagen die God heeft ingesteld voor Israël. 

     

Tekst: Heilige dag: Wanneer: Doel om het te houden: 

Lev. 23:3; 

Ex. 20:8-11; 

Deut. 5:12-15 

Sabbat 7e dag, wekelijks Rust van werk; aanbidding 

Lev. 23:5; 

Num. 28:16; 

Deut. 16:1-2 

Pasen/Pesach 14
e
 van 1

e
 maand  

Lev. 23:6-8; 

Num. 28:17-25; 

Deut. 16:3-8 

Feest der 

ongezuurde 

broden 

15
e
  tot en met de 

21
e
 van 1

e
 maand 

 

Lev. 23:9-14; 

Ex. 23:16; 

Num. 28:26-31 

Feest der 

eerstelingen 

16
e
 van de 1

e
  

maand 

 

Lev. 23:15-22; 

Ex. 34:22; 

Deut. 16:9-12 

Pinksteren 

(Oogstfeest, 

Feest der weken); 

Sjawoeot 

50 dagen vanaf 

feest der 

eerstelingen 

 

Lev. 23:23-25; 

Num. 29:1-6 

Feest der 

trompetten; Het 

nieuwe jaar;  

Rosj Ha-sjana 

1
e
 dag van de 7

e
  

maand 

 

Lev. 23:26-23; 

Lev. 16; 

Num. 29:7-11 

Grote verzoendag; 

Jom Kippoer 

10
e
 dag van de 7

e
  

maand 

 

Lev. 23:33-44; 

Num. 29:12-40; 

Deut. 16:13-15 

Loofhuttenfeest; 

Soekkot 

15e tot en met de 

21
e
 van de 7

e
 

maand 

 

Lev. 25:1-7; 
Ex. 23:10-11 

Sabbatsjaar Elk 7
e
 jaar  

Lev. 25:8-55 Jubeljaar Elk 50
e
 jaar  

Vgl. Esther 8:17 Vreugde der wet;  

Simchat Torah
* 

22e van de 7e 

maand 

Leescyclus van het voorlezen 

van de wet is afgerond. 

 Feest der lichten; 

Chanoeka
* 

Rond kerst 8 dagen feest ter herdenking 

van de overwinning van 
Judas de Makkabeeër en de 

herinwijding van de tempel 
in 164 v.C. 

 Negende Av
* 

Ergens in 
juli/augustus 

Dag van rouw en vasten ter 
nagedachtenis aan de 

verwoesting van de tempel in 
70 A.D. 

*  Deze feesten zijn niet door God ingesteld. Om het overzicht uit te breiden tot alle Joodse feesten, zijn 

deze toegevoegd 
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7. Leviticus 
 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Mozes 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Israël tonen hoe zij als een heilig volk in gemeenschap met God dient te 

leven en hen voorbereiden om het reddende plan van God uit te breiden naar 

alle volkeren. 

Sleutelvers: Lev. 20:7 

 

Principe voor leven en bediening: 

God eist heiligheid van Zijn volk. 

 

Hoofdpersonen: Mozes, Aäron 

 

Schematisch overzicht 

 
I. Offerwetten:          1:1 – 7:38 

 A. Inleiding:         1:1-2 
 B. Het brandoffer:        1:3-17; 6:8-13 

 C. Het spijsoffer:        2:1-16; 6:14-23 
 D. Het vredeoffer:        3:1-17; 7:11-38 

 E. Het zondoffer:        4:1 – 5:13; 6:24-30 
 F. Het schuldoffer:        5:14- 6:7; 7:1-10 

 

II. Voorschriften en gebeurtenissen ten aanzien van de priesters  8 – 10  

 A.  Voorschriften voor inwijding:     8:1 – 9:24 

 B. Straf op overtreding:       10:1-20 

 

III. Reinigingswetten:         11:1 – 15:33  

 A. Rein en onrein voedsel:      11:1-47 

 B. Reiniging na geboorte:       12:1-8 

 C.  Melaatsheid:        13:1 – 14:57 

 D. Seksuele onreinheden en reinigingen:    15:1-33 
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IV. De grote verzoendag:         16:1-34 

 A.  Voorbereiding van Aäron:      16:1-10 

 B. Zondoffer voor de priesters:      16:11-14 

 C. Zondoffer voor de mensen:      16:15-19 

 D. De levende bok:        16:20-22 
 E. Afronding van het offer:      16:23-28 

 F. De plechtigheid van de dag:      16:29-34 
 

V.  Heiligingvoorschriften:        17:1 – 27:34 
 A. Verboden:         17:1 – 22:33 

  1. Het aandeel van het volk in heiliging:   17:1 – 20:27 
  2. Het aandeel van de priesters in heiliging:  21:1 – 22:33 

 B. Religieuze feesten:       23:1-44 

  1. De Sabbat:       23:1-3 

  2. Pasen en feest der ongezuurde broden:   23:4-14 

  3. Feest der weken of Pinksteren:    23:15-22 

  4. Feest der trompetten:     23:23-25 

  5. Grote verzoendag:      23:25-32 

  6. Loofhuttenfeest:      23:33-44 

 C. Religieuze symbolen:       24:1-23 

 D. Sabbatsjaar en jubeljaar:      25:1 – 26:2 

 E. Beloften en waarschuwingen:     26:3-46 

  1. De noodzaak van de juiste relatie met God:  26:1-2 

  2. De zegeningen van gehoorzaamheid aan God: 26:1-2 

  3. De tuchtiging voor ongehoorzaamheid:  26:14-39 
  4. Gods trouw aan Zijn verbond:    26:40-45 

  5. Samenvatting:       26:46 
 F. Geloften en tienden:       27:1-34 

  1. Geloften aan personen:     27:2-8 
  2. Geloften met vee:      27:9-11 

  3. Geloften met huizen en grondbezit:   27:14-25 
  4. De tienden:       27:30-34 

   a. Eerstelingen der dieren:   27:26-27 

   b. Wat aan God toegewijd is:   27:28-29 

   c. De tienden:     27:30-33 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Leviticus: ____________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Leviticus? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Leviticus geschreven? __________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Leviticus. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
  

1. Bestudeer het woord ‘heilig’ in Leviticus. Het wordt meer dan 100 keer genoemd. 

    Andere sleutelwoorden zijn: ‘offer’ (42 x), ‘priester’ (189 x) en ‘bloed’ (86 x). 

 
2. De standaard voor heiligheid, zoals die beschreven wordt in Leviticus, is zowel verticaal  

    als horizontaal gericht. Het is verticaal in hoofdstuk 1 – 10 (“Ik ben heilig”) en horizontaal 
    in hoofdstuk 11 – 27 (“Weest heilig”).  

 

 
3. Er worden vijf verschillende offers beschreven in Leviticus. De eerste drie offers werden 

    ingesteld om de relatie met God te onderhouden. De laatste twee waren voor het herstel van 

    de verbroken relatie met God. 
 

 Offer:   Hoofdstuk     Gedetailleerde 

     van introductie:   beschrijving van de wet: 

 
 Brandoffer    1     6:8-13 

 Spijsoffer    2     6:14-23 
 Vredeoffer    3     7:11-34 

 Zondoffer    4     6:25-30 

 Schuldoffer   5:1 – 6:7    7:1-7 

 

4. Het nummer zeven (7) heeft een grote betekenis in Leviticus: 

 

• Elke 7
e
 dag is een sabbat 

• Bloed werd 7 keer gesprenkeld in de tabernakel 

• Elk 7e jaar is een sabbatsjaar 

• Elk 7
e
 sabbatsjaar wordt gevolgd door een jubeljaar 

• Elke 7
e
 maand was bijzonder geheiligd, vanwege drie feesten 

• Er waren 7 weken tussen Pasen en Pinksteren 

• Het Paasfeest duurde 7 dagen 

• Onreine mensen werden 7 dagen afgezonderd 

• Het Loofhuttenfeest duurde 7 dagen 

• Met Pasen werden er dagelijks 2 x 7 lammeren geofferd 

• Met Pinksteren werden er 7 lammeren geofferd 

• Bij het Loofhuttenfeest werden er dagelijks 2 x 7 lammeren geofferd 
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8. Numeri 
 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Mozes 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Verslag van de ervaringen tijdens de reis door de woestijn, wat een symbool 

is voor de terneergeslagen Christen. 

Sleutelvers: Num. 32:23 

 

Principe voor leven en bediening: 

God neemt alleen genoegen met volledige toewijding. 

 

Hoofdpersonen: Mozes, Korach, Bileam, Aäron, Miriam, Jozua, Kaleb. 

 

Schematisch overzicht 

 

I. Voorbereiding op het vertrek van Sinaï:      1:1 – 10:10 
 A. De mensen geteld:       1:1-54 

 B.  Het kamp ingedeeld:       2:1-34 
 C.  De priesters en de Levieten geïnstrueerd:    3:1 – 4:49 

 D. De mensen beschermd:       5:1-31 
 E.  De gelofte van Nazireeërschap:     6:1-27 

 F. Gaven van de hoofden:       7:1-89 
 G.  Verlichting van de kandelaar:     8:1-4 

 H. Reiniging van de Levieten:      8:5-26 

 I. Het houden van het Pascha (Pasen):    9:1-14 

 J. Leiding van Israël:       9:15-23 

 K. Samenroepen van vergaderingen en vertrek:   10:1-10 

 

II. De reis van berg Sinaï naar Kades Barnéa:     10:11 – 12:15 

 A.  Klaarmaken voor de reis:      10:11-28 

 B. Hobab weigert dienst:       10:29-32 

 C. De wolk der voortdurende aanwezigheid:   10:34-36 

 D. Een vurig oordeel:       11:1-3 

 E. De jammerende menigte:      11:4-9 
 F. Een getergde profeet:       11:10-15 

 G. Een dodelijk dieet:       11:31-34 
 H. Een lijdende zuster:       12:1-15 
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III.  Israël in Kades Barnéa:         13:1 – 14:45 

 A. Spionnen het land in:       13:1-25 

 B. De verslagen en de reacties:      13:26 – 14:10 

 C. Het oordeel van God:       14:11-34 

 
IV. Gebeurtenissen tijdens de omzwervingen in de woestijn:   15:1 – 35:34 

 A. Steniging van iemand die de sabbat overtreedt:   15:32-36 
 B. De rebellie van Korach:      16:1-32 

 C. Het uitlopen van de staf van Aäron:    17:1-3 
 D. Instructies aan Aäron:       18:1 – 19:22 

 E. De dood van Miriam:       20:1 
 F. De zonde van Mozes:       20:1-13 

 G. Een verzoek geweigerd:      20:14-22 

 H. De dood van Aäron:       20:23-29 

 I. Slangen onder het volk:      21:5-9 

 J. Een afvallige profeet:       22:1 – 24:25 

 K. Een vaderlandslievende priester:     25:1-8 

 L. Verschillende instructies:      26:1 – 31:54 

 M. Verdeling van het Overjordaanse gebied:    32:1-42 

 N. Overzicht van de reis uit Egypte:     33:1-56 

 O. Instructies voorafgaand aan de intocht in Kanaän:  34:1 – 36:13 
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 Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Numeri: ____________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Numeri? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Numeri geschreven? __________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Numeri. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Veranderingen in het leiderschap vinden in Numeri plaats. Jozua vervangt Mozes als de 

    politieke leider en Eleazer volgt Aäron op als religieuze leider (Num. 27:15-23; 20:23-29) 

 
2. De dood en opstanding van Jezus worden gesymboliseerd door de slang op de stok (Num. 

    21:5-9; 17:8). 
 

3. Het volgende overzicht geeft het resultaat van de twee tellingen van het vol Israël: 
 

 Stam:   1
e
 telling:  2

e
 telling 

 

 Ruben  46.500  43.730 

 Simeon  59.300  22.200 

 Gad   45.650  40.500 

 Juda   74.600  76.500 

 Issakar  54.400  64.300 

 Zebulon  57.400  60.500 

 Efraïm  40.500  32.500 

 Manasse  32.200  52.700 

 Benjamin  35.400  45.600 

 Dan   62.700  64.400 

 Aser   41.500  53.400 

 Naftali  53.400 +  45.400 + 

 
 Totaal  603.550  601.730 

 
4. Het schema hierna toont de indeling van de stammen rond de tabernakel. 
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9. Deuteronomium 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Mozes 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   De wet opnieuw duidelijk maken aan de nieuwe generaties van Israëlieten 

die geboren werden na het verblijf bij de berg Sinaï. 

Sleutelvers: Deut. 6:4-5 

 

Principe voor leven en bediening: 

Gehoorzaamheid brengt zegen. Ongehoorzaamheid brengt het oordeel. 

 

Hoofdpersonen: Mozes, Bileam, Miriam, Jozua, Amalek. 

 

Schematisch overzicht 

 

I. De eerste toespraak van Mozes: historisch     1:1 – 4:49 
 A. Historische inleiding:       1:1-5 

 B. Terugblik op de ris van Horeb naar Moab:   1:6 – 3:29 
 C. Oproep aan de nieuwe generatie om de wet te houden: 4:1-40 

 D. Aanwijzing van de vrijsteden:     4:41-43 
 E. Samenvatting van de wet van Mozes:    4:44-49 

 
II. Tweede toespraak van Mozes: wettelijk      5:1 – 26:19 

 A. De tien geboden herhaald:       5:7-21 

 B. Waarschuwing tegen: 

   1. immoraliteit       23:17 

   2. compromissen:      7:1-5 

   3. het occulte:       18:9-14 

 C. Mozes beschrijft Kanaän:       8:7-8 

 D. Terugblik op zijn persoonlijke ervaring met God op Sinaï  9:9-21 

 E. Herinnering aan de financiële verplichting aan God:   26:1-19 

 F. Uitvaardiging van wetten over: 

   1. kleding:        22:50 

   2. scheiding:       24:1-4 
   3. vrouwenrechten:     21:10-17; 22:13-20 

   4. oorlog:        20:1-20 
 G. Samenvatting van Gods plan:      6:23 
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III. Derde toespraak van Mozes: profetisch      27:1 – 30:20 

 A.  Schrijven van de wetten op stenen. Zegen en vloek:  27:1-26 

 B. Zegen en vloek:        28:1-68 

 C.  Aansporing tot heiligheid:      29:1 – 30:20 

 
IV. Historische bijlagen:         31:1 – 34:12 

 A. Laatste woorden van Mozes en aanstelling van Jozua: 31:1-30 
 B. Lied van Mozes en vermaningen:     32:1-47 

 C. Gods laatste woorden tot Mozes:     32:48-52 
 D. De afscheidszegen van Mozes voor de stammen:  33:1-29 

 E. De dood en de begrafenis van Mozes:    34:1-12 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Deuteronomium: ______________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Deuteronomium? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Deuteronomium geschreven? _____________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Deuteronomium. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Jezus citeerde tijdens Zijn verzoeking door satan uit Deuteronomium. Vergelijk: 

• Math. 4:4 met Deut. 8:3 

• Math. 4:7 met Deut. 6:16 

• Math. 4:10 met Deut. 6:13 

 

2. Deuteronomium is een historisch boek, maar er staan vier belangrijke profetieën in: 

• De intocht van Israël in Kanaän, onder Jozua:  7:2; 9:1-3; 31:3, 5 

• De zonde van Israël in Kanaän:    31:16-18, 20, 29 

• De verbanning uit Kanaän:   4:26-28; 7:4; 8:19-20; 28:36,41,49-50,53,64 

• De terugkeer van Israël naar Kanaän:   4:29; 30:1-3, 10 
 

3. Bestudeer de sleutelwoorden: ‘doen’, ‘houden’ en ‘in acht nemen’. 

    Ze komen 177 keer voor in Deuteronomium 
 

4. Een ander sleutelwoord is: ‘gedenk’. Het wordt regelmatig gebruikt in dit boek. 
    De Israëlieten moeten het volgende gedenken: 

 

• De wetgeving:    4:9-10 

• Het verbond:    4:23 

• Hun slavernij in het verleden: 5:15 

• Hun bevrijding:    7:18 

• Gods leiding en voorzienigheid: 8:2-6 

• Zonden in het verleden:  9:7 

• Oordelen van God:   24:9 

• De dagen van weleer:   32:7 

 

5. Dit boek bevat een lied dat tijdens de grote verdrukking gezongen zou kunnen worden. 
    Vergelijk Deut., 31:30 – 32:45 met Openb. 15:3-4. 

 
6. Een belangrijk thema in Deuteronomium is het belang van het Woord van God. 

    Zie: Deut. 4:1-2, 7, 9; 6:7-9; 11:18-21; 27:1-4; 30:11-14; 31:11-12; 32:46-47. 
 

7. Lees voor de historische context van Leviticus: Num. 21:21 – 22:1; 35:5-13 en Deut. 1:1-5. 
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Inleiding tot de geschiedkundige boeken 

 

De volgende groep boeken die we gaan bekijken zijn de geschiedkundige boeken. Deze 

omvatten de volgende boeken: 

 
Jozua:  Details over hoe Jozua, de opvolger van Mozes, het volk Israël het beloofde 

land inleidde. Het geeft een verslag van de militaire acties en de verdeling van 
het land onder het volk. 

 
Richteren: Na de dood van Jozua keerde Israël zich van God af. Dit boek is het droevige 

  verhaal van hun herhaaldelijke zonden en de oordelen van God die daarop 
  volgden, met als doel hen te bevrijden van de vijand. 

 

Ruth:  Het verhaal van een heidense vrouw uit Moab, Ruth, die ervoor koos de God 

van Israël te dienen. Zij werd de overgrootmoeder van koning David.   

 

1Samuël: In dit boek draait het om drie personen: Samuël de laatste richter van Israël,  

die ook profeet was; Saul, de eerste koning van Israël en David, die Saul 

opvolgde als koning. 

 

2Samuël: De glorierijke 40 jaar durende regering van David over Israël 

 

1Koningen: De regering van koning Salomo en van de koningen die heersten over het 

  verdeelde koninkrijk, tot Achab in het noorden en Josafat in het zuiden. 

 

2Koningen: Het laatste verval van Israël en Juda. Gods volk viel diep in zonden. 

 
1Kronieken: De regering van David en de voorbereidingen op de bouw van de tempel. De 

  tijd die het boek beschrijft is dezelfde als die beschreven wordt in 2Samuël. 
 

2Kronieken: Dit boek beschrijft de geschiedenis van Israël vanaf de regering van Salomo. 
  Het richt zich vooral op het zuidelijke rijk en eindigt met het bevel van Kores 

  dat toestaat dat het volk vanuit Babylon terug mag gaan naar Jeruzalem. 

 

Ezra:  Gedetailleerd verslag van de terugkeer van de Joden uit de Babylonische 

ballingschap. 

 

Nehemia: Herbouw van de muren van Jeruzalem onder leiding van Nehemia. Dit vond 

  ongeveer 14 jaar na de terugkeer, van Ezra met het volk, plaats. 

 

Esther:  Gods bevrijding van de Joden door Esther en Mordechai. 
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10. Jozua 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Jozua 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Verslag van de geschiedenis van de inname van Kanaän. 

Sleutelvers: Joz. 24:15 

 

Principe voor leven en bediening: 

Zonder strijd is er geen geestelijke of morele overwinning. 

 

Hoofdpersonen: Jozua, Rachab, Kaleb, Achan, Bileam, Eleazar. 

 

Schematisch overzicht 

 
I. Intocht in het land:         1:1 – 5:15 

 A. Jozua aangesteld:        1:1-9 
 B. Voorbereidingen om de Jordaan over te steken:  1:10 – 2:24 

 C. De Jordaan overgestoken:      3:1 – 4:24 
 D. Gilgal bezet:        5:1-15 

 
II. Het land in bezit nemen:        6:1 – 12:24 

 A. Jericho en Ai in bezit genomen:     6:1 – 8:29 
 B.  Het altaar van Jozua:       8:30-35 

 C. De Gibeonieten:        9:1-27 

 D. Zuidelijk Kanaän veroverd:      10:1-43 

 E. Noordelijk Kanaän veroverd:      11:1-15 

 F.  Samenvatting van de veroveringen:    11:16 – 12:24 

 

III. Het land verdelen:         13:1 – 22:34 

 A.  Instructies voor Jozua:       13:1-7 

 B.  Verdeling onder de oostelijke stammen:    13:8-33 

 C. Verdeling onder de westelijke stammen:    14:1 – 19:51  

 D. De vrijsteden:        20:1-9 

 E. Steden voor de Levieten:      21:1-45 
 F. Oostelijke stammen naar huis gestuurd:    22:1-34 
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IV. Afscheidstoespraak van Jozua en zijn dood:     23:1 – 24:33 

 A. Herinnering aan Gods goedheid:     23:3-10 

 B. Waarschuwing tegen ongehoorzaamheid:   23:11-13 

 C. Terugblik op deze geschiedenis:     24:1-13 

 D. Uitdaging om God te dienen:      24:14-18 
 E. Jozua maakt het boek af dat zijn naam draagt:   24:26-28 

 F.  Jozua sterft, evenals Eleazar:      24:29-33 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Jozua: ______________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van het boek Jozua? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Jozua geschreven? _____________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Jozua. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 



Inleiding Oude Testament 

74 van 211 

Vervolgstudie 
 

Het boek Jozua kan tegenover Exodus gesteld worden. In Exodus scheidde God de wateren 

van de Rode Zee om Zijn volk uit de slavernij in Egypte te halen. In Jozua scheidde God het 

water van de rivier de Jordaan om Zijn volk in het beloofde, gezegende land Kanaän te 
brengen. 

 
Mozes gaf een samenvatting van beide boeken: 

 
Deut. 6:23:  Maar ons heeft Hij daaruit geleid, om ons te brengen in het land dat Hij aan onze 

vaderen onder ede beloofd had, en ons dit te geven. 
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11. Richteren 
 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Samuël 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Historisch verslag van de regering van de Richteren na het boek Jozua. 

Sleutelvers: Richt. 17:6 

 

Principe voor leven en bediening: 

Er is een Goddelijke patroon van tuchtiging, bedoeld om Gods volk te bekeren van zonde naar 

redding. 

 

Hoofdpersonen: De Richteren (zie schematisch overzicht hieronder). 

 

Schematisch overzicht 

 

I. Inleiding op de tijd van Richteren:       1:1 – 2:5 
 A. Politieke omstandigheden in de tijd tussen Jozua  

        en Richteren:  1:1-36 
 B. Religieuze omstandigheden in de tijd tussen Jozua  

        en Richteren:  2:1-5 
 

II.  De tijd van Richteren:         2:6 – 16:31 
 A.  Samenvatting van de religieuze omstandigheden  

       in die hele periode:  2:6 – 3:6 

 B. Lijst van richters:        3:7 – 16:31 

  1. Othniël van Juda:      3:7-11 

  2. Ehud van Benjamin:     3:12-30 

  3. Samgar:       3:31 

  4. Debora (Efraïm); Barak (Naftali):   4:1 – 5:31 

  5. Gideon (Manasse) en Abimelek:   6:1 – 9:57 

  6. Tola (Issakar):      10:1-2 

  7. Jaïr uit Gilead:      10:3-5 

  8. Jefta uit Gilead:      10:6 – 12:7 

  9. Ibsan (Zebulon):      12:8-10 
  10. Elon (Zebulon):      12:11-12 

  11. Abdon (Efraïm):      12:13-15 
  12. Simson (Dan):      13:1 – 16:31 
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III.  Historische bijlage:         17:1 – 21:25 

 A. De afgoderij van Micha en de Danieten:    17:1 – 18:31 

  1.  Micha en zijn persoonlijke priester:  17:1-13 

  2. De Danieten doen mee aan de afgoderij:  18:1-31 

 B. De misdaad van Benjamin te Gibea en de straf daarop: 19:1 – 21:25 
  1. De stop in Gibea:      19:1-15 

  2. De misdaad:      19:16-27 
  3. De reactie op de misdaad:    19:28-29 

  4. De woede van Israël:     19:30 – 20:11 
  5.  De strijd:       20:12 – 21:25 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Richteren: ____________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Richteren? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Richteren geschreven? __________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Richteren. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Het boek Richteren is een rechtstreekse tegenstelling met het boek Jozua. 

 

 Jozua heeft het over:  overwinning, vrijheid, geloof, vooruitgang; gehoorzaamheid; 
geestelijke visie; blijdschap; kracht en eenheid onder de 

stammen met sterk leiderschap. 
 

 Richteren gaat over: nederlaag, slavernij, ongeloof, verdeeldheid, ongehoorzaamheid, 
nadruk op het aardse, verdriet, zwakheid en onenigheid tussen 

de stammen. 
 

2. Galaten geeft een uitstekende samenvatting van Jozua en Richteren. Gal. 5:22-26 staat voor  

    Jozua en Gal. 5:17-21 staat voor Richteren. 

 

3. Richteren is een klassiek voorbeeld van Hos. 8:7 en Gal. 6:7. 

 

5. Richt. 17:6 vat de omstandigheden samen die er in Israël waren ten tijde van de Richters. 

 

6. Het verhaal van de sterkste man uit de geschiedenis kun je vinden in Richt. 15. 

 

7. God gebruikt ongebruikelijke methoden in Richteren. Hij gebruikte: 

 - een ossestok: Richt 3:31  - een tentpin: Richt. 4:21 

 - horens: Richt. 7:20   - kruiken: Richt. 7:20 

 - fakkels: Richt. 7:20   - een molensteen: Richt. 9:53 
 - een ezelskaak: Richt. 15:15 

 
8. Maak het schema op de volgende bladzijde af, wanneer je de zich herhalende cycli in 

    Richteren bestudeert. De eerste is al ingevuld als een voorbeeld voor je. 
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De Cycli ten tijde van Richteren: 

 
Cyclus: 3:7-11  3:12-30 4:1-5:31  6:1-8:32  8:33-10:5  10:6-12:15  13:1-16:31 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Z  

O 
N  Afgoderij  

D 

E 

__________________________________________________________________________________________ 

 

D 

I 

E 

N 

S  8 jaar 

T  aan de 

B  koningen 
A  in  

A  Mesopotanië  

R 

H 

E 

I 

D 

__________________________________________________________________________________________ 

 

S 

M 

E  Naar 

K  God 

I  uitroepen 

N 

G 

__________________________________________________________________________________________ 

 

R 

E 

D  Othniël 

D  door 
I  oorlog 

N 

G 

__________________________________________________________________________________________ 

 

S 

T 

I  40 jaar 

L 

T 

E 

__________________________________________________________________________________________ 
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Richters in Israël 
 

Naam:    Jaar (voor Christus):   Aantal jaren: 

 

Othniël     1373-1334     39 
Ehud      1316-1237     79 

Samgar     ?1237?     1 
Debora & Barak    1237-1198     39 

Gideon     1191-1151     40 
Abimelek     1151-1149     3 

Tola      1149-1126     23 
Jaïr      1126-1105     21 

Jefta      1087-1081     6 

Ibsan      1081-1075     6 

Elon      1075-1065     10 

Abdon     1065-1058     7 

Simson     1069-1049     20 
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12. Ruth 
 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Onbekend 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Historisch verslag van Israël om Gods zorg voor alle mensen te tonen. Het 

laat ook de bloedverwant-Redder relatie van Jezus Christus zien. 

Sleutelvers: Ruth 1:16-17 

 

Principe voor leven en bediening: 

God kan verbittering veranderen in zegen. 

 

Hoofdpersonen: Naomi (Mara), Elimelech, Machlon, Chiljon, Orpa, Ruth, Boaz en 

   een bloedverwant zonder naam. 

 

Schematisch overzicht 

 
I. Moab:           1:1-5 

 A. Reis naar Moab:        1:1-2 
  1.  Wanneer het verhaal plaatsvindt:   1:1 

  2. Wanneer zij naar Moab gingen:   1:1 
  3. Voorstellen van de familie:    1:2 

 B. Tragedie in Moab:       1:3-5 
  1. Dood van de man van Naomi:   1:3 

  2. Huwelijk van de zonen van Naomi:  1:4 

  3. Dood van de zonen van Naomi:   1:5 

 

II. Terugkeer naar Bethlehem:        1:6-18 

 A. Naomi wil teruggaan en stuurt schoondochters weg:  1:6-9 

 B. Hun aandringen om met haar mee te gaan:   1:10 

 C. Antwoord van Naomi:       1:11-13 

 D. Hun reactie:        1:14 

 E. Verklaring van Ruth:       1:16-18 

  1.  Zij wil Naomi niet verlaten:    1:16 

  2. Zij wil wonen waar Naomi woont:   1:16 
  3. Het volk van Naomi zal haar volk zijn:  1:16 

  4. De God van Naomi zal haar God zijn:  1:16 
  5. Zij zal trouw blijven tot de dood:   1:17 
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III. Aankomst in Bethlehem:        1:19-22 

 A. Ontvangst in de stad:       1:19 

 B. Reactie van Naomi:       1:20-21 

 C. Het tijdstip van de terugkomst:     1:22 

 
IV. Ruth in de velden van Boaz:        2:1-17 

 A. Aren lezen op de velden:      2:1-3 
 B. Erkenning door Boaz:       2:4-13 

 C. Maaltijd met Boaz:       2:14 
 D. Het beste lezen:        2:15-17 

 E. Terugkeer van de velden:      2:18-23 
 

V. Een bijzonder plan:         3:1-18 

 A.  Het plan van Naomi:       3:1-5 

 B. De resultaten:        3:6-15 

 C. De terugkeer naar Naomi:      3:16-18 

 

VI. De lossing:           4:1-16 

 A. Het proces:         4:1-12 

 B. Ruth en Boaz verenigd:      4:13-17 

 C. De zegen:         4:14-16 

 

VII. De stamboom van David:        4:17-22 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Ruth: _______________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Ruth? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Ruth geschreven? ______________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Ruth. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Voor meer achtergrond over de periode waarin de gebeurtenissen in het boek Ruth 

     plaatsvinden verwijzen wij naar het boek Richteren. 

 
2. Ruth is één van de vier vrouwen die in de stamboom van Christus voorkomt (Math. 1). 

    De anderen waren Tamar (Math. 1:3); Rachab (Math. 1:5) en Bathseba (Math. 1:6). 
 

3. De verplichtingen van nauwe bloedverwanten worden genoemd in Deut. 25:5-10. De 
    wetten op bezit waar de bloedverwant, zonder naam, mee te maken had staat in Lev. 25:23. 

 
 De bloedverwant die kon lossen moest aan een aantal eisen voldoen: 

 

 - Hij moest een nauwe bloedverwant zijn  - Hij moest bereid zijn om te lossen 

 - Hij moest kunnen lossen    - Hij moest zelf vrij zijn 

 - Hij moest de losprijs hebben 

 

 Boaz voldeed aan al deze eisen voor Ruth. Jezus voldeed aan al deze eisen als Verlosser 

 van de zondige mensheid. 

 

4. Bestudeer het karakter van Ruth: 

 

- Liefhebbend, toegewijd: Ruth 1:16-17  - Vastbesloten: Ruth 1:18 

- Nederig: Ruth 2:2     - Matig: Ruth 2:14 

- Verantwoordelijk: Ruth 2:18-19   - Trouw: Ruth 2:23 
- Gehoorzaam: Ruth 3:5    - Gericht op eeuwige waarden: Ruth 3:10 

- Geduldig: Ruth 3:18     - Bezorgd over schijn van boze opzet: 
             Ruth 3:14 
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13. 1 en 2Samuël 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van deze boeken geven 

• Zeggen voor wie deze boeken bedoeld is 

• Het doel van de boeken noemen 

• Het sleutelvers uit deze boeken uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in deze boeken staat 

 

1Samuël 

 

Inleiding 

 

Schrijver:  Samuël 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Voortgaand verslag van Gods handelen met Zijn volk. 

Sleutelvers: 1Sam. 15:22-23 

 

Principe voor leven en bediening: 

Gehoorzaamheid aan God is belangrijker dan offers 

 

Hoofdpersonen: Samuël, Elkana, Hanna, Eli, David, Goliath, Saul, Jonathan 

 

Schematisch overzicht 

 
I. Samuël: de laatste richter:        1:1 – 7:17 

 A. Geboorte en kindertijd van Samuël:    1:1 – 2:10 
 B. Verwerping van Eli en roeping van Samuël:   2:11 – 3:21 

 C. De ark bij de Filistijnen:      4:1 – 7:1 
 D. Het handelen van Samuël de richter:    7:2-17 

 
II. Saul, de eerste koning:         8:1 -15:35 

 A. Israël wil een koning:       8:1-22 

 B. Saul gekozen:        9:1 – 11:15 

 C.  Afscheidstoespraak van Samuël:     12:1-25 

 D.  Saul strijdt tegen de Filistijnen:     13:1 – 14:52 

 E. Ongehoorzaamheid van Saul en zijn verwerping:  15:1-35 

 

III.  Saul en David:          16:1 – 31:13  

 A.  David geroepen en gezalfd:      16:1-23 

 B. David overwint Goliath:      17:1-58 

 C. David vlucht voor Saul:      18:1 – 20:42 

 D. Omzwervingen van David:      21:1 – 30:31 
 E.  De dood van Saul:       31:1-13 
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2Samuël 

 

Inleiding 
 

Schrijver:  Samuël 
Voor wie?:  Israël 

Doel:   Voortgaand verslag van Gods handelen met Zijn volk. 
Sleutelvers: 2Sam. 7:22-23 

 

Principe voor leven en bediening: 

God volvoert Zijn plan door hen die Hem gehoorzaam zijn, ondanks hun menselijke 
zwakheden. 

 

Hoofdpersonen: David, Uria, Batseba, Nathan, Absalom, Abner, Isboset, Joab 

 

Schematisch overzicht 

 

I. De overwinningen van David:       1:1 – 10:19 

 A.  De klaagzang van David over Saul en Jonathan:  1:1-27 

 B. Kroning van David, over Juda:     2:1-7 

 C. David bewerkt nationale en geestelijke eenheid:  1:8 – 6:23 

 D. Het verbond van David:      7:1-29 

 E. Davids veroveringen:       8:1 – 10:19 

 

II. Problemen van David:         11:1 – 24:25 
 A. Davids zonde en bekering:      11:1 – 12:31 

 B. Misdaden van Amnon en Absalom:    13:1 – 18:33 
 C. Herstel van de macht van David:     19:1 – 20:26 

 D. Hongersnood en wraak van de Gibeonieten:   21:1-14 
 E. Helden in de strijd tegen de Filistijnen:    21:15-22 

 F. Het danklied van David en zijn laatste woorden:  22:1 – 23:7 
 G. Helden van David:       23:8-39 

 H. Volkstelling door David en de straf daarop:   24:1-25 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van 1 & 2 Samuël: _______________________________________ 

 

2. Wat is het doel van 1Samuël? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd 1Samuël geschreven? ___________________________________________ 
 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit 1Samuël. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Wat is het doel van 2Samuël? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Voor wie werd 2Samuël geschreven? ___________________________________________ 
 

8. Geef het principe voor leven en bediening, uit 2Samuël. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

9. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. 1Samuël geeft en verslag van de overgang van Israël van een theocratie (God regeert 

    rechtstreeks door de leiding van priesters en militaire leiders) naar een monarchie (regering 

    door verschillende koningen). 
 

2. 1Sam. 15:22-23 is één van de belangrijkste teksten over gehoorzaamheid. 
 

3. 1Sam. 16:7 is één van de belangrijkste teksten over de waarde van de mens. 
 

4. 1Sam. 18:1 beschrijft één van de meest prachtige vriendschappen in de Bijbel. 
 

5. 1Sam. 17:4 beschrijft de grootste mens (in formaat) in de wereld. 

 

6. 1Samuël geeft het eerste verslag van gesprekken met doden (zie 1Sam. 28; Luk. 16:23-31; 

     Openb. 6:9-10; 7:9-10). 

 

7. Samuël startte de eerste Bijbelscholen die in  de Schriften zijn vastgelegd. Zij bevonden 

    zich in Gilgal, Jericho en Bethel (Zie. 1Sam. 10:10; 1Kon. 18:13; 2Kon. 2:3, 5; 6:1-2) 

 

8. 2Samuël laat de belangrijke wet van zaaien en oogsten in de geestelijke wereld zien. Na 

    Het bekeringsgebed van David (Ps. 51) vergaf God zijn overspel en moord (2Sam. 11). 

    Maar David ondervond nog steeds de gevolgen en het leed van zijn acties. De oogst  

    bestond uit de dood van een klein kind, de verkrachting van zijn dochter door haar broer, 

    de moord van die broer door een andere broer en de rebellie van zijn favoriete zoon, die 
    later gedood werd door zijn militaire bevelhebber. 

 
9. Er wordt een belangrijk principe in 2Samuël onderwezen. Het is het principe dat je Gods  

    wil moet doen op Gods manier. God wilde dat David de ark terugbracht naar de heilige 
    stad. Gods manier was dat de priesters deze zouden dragen. David gehoorzaamde eerst niet 

    en dit had dood en verdriet tot gevolg (2Sam. 6:1-7). Het is belangrijk dat je Gods wil doet 
    op Gods manier.   
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14. 1 en 2Koningen 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van deze boeken geven 

• Zeggen voor wie deze boeken bedoeld is 

• Het doel van de boeken noemen 

• Het sleutelvers uit deze boeken uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in deze boeken staat 

 

1Koningen 

 

Inleiding 

 

Schrijver:  Onbekend. Mogelijk Jeremia 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Voortgaand verslag van Gods handelen met Zijn volk, Israël. 

Sleutelvers: 1Kon. 19:18 

 

Principe voor leven en bediening: 

Geven en nemen, een schikking treffen, compromitteren kan gemakkelijk lijken, maar 

uiteindelijk kost het heel veel. 

 

Hoofdpersonen: David, Salomo, koningen van Juda en Israël (zie schema van koningen), 
   Nabot, Achab, Elia, Elisa 

 

Schematisch overzicht 

 
I.  De regering van koning Salomo:       1:1 – 11:43 

 A. Zijn zalving tot koning:      1:1-53 
 B. Davids uitdaging aan Salomo en zijn dood:   2:1-46 

 C. Salomo’s huwelijk en zijn keuze voor wijsheid:  3:1-28 
 D. Het bestuur van Salomo:      4:1-34 

 E. Bouwactiviteiten van Salomo:     5:1 – 8:66 

 F. De pracht en praal van Salomo:     9:1 – 10:29 

 G. Zonde van Salomo:       11:1-43 

 

II. De regering van de koningen van Juda en Israël    12:1 – 22:53 
  (Dit gaat ook door in 2Koningen – zie schema van de koningen) 

 A. De troonsbestijging van Jerobeam:     12:1-33 

 B. Koningen van Juda: Jerobeam t.m. Josafat:   13:1 – 22:53 

 C. Koningen van Israël: Jerobeam t.m. Achazja:   13:1 – 22:53 

 D. De bediening van de profeet Elia in Israël:   17:1 – 22:53 



Inleiding Oude Testament 

90 van 211 

2Koningen 

 

Inleiding 
 

Schrijver:  Onbekend. Mogelijk Jeremia 
Voor wie?:  Israël 

Doel:   Voortgaand verslag van Gods handelen met Zijn volk, Israël. 
Sleutelvers: 2Kon. 2:9-10 

 

Principe voor leven en bediening: 

Koninkrijken in deze wereld zijn tijdelijk: ze komen op en vallen onder de leiding van God. 
 

Hoofdpersonen: Koningen van Israël en Juda (zie schema van koningen), Elisa, Elia 

 

Schematisch overzicht 

 

I. De bediening van Elisa en het voortgaande verslag van de  

        koningen van Israël:  1:1 – 10:36 

 

II. Verslag van de koningen van Israël en Juda:     11:1 – 17:41 
  (vervolg van 1Koningen – zie schema van de koningen) 

 
III. De regeringen van de koningen van Juda: Hizkia t.m. Zedekia  18:1 – 25:30 
  (zie schema van de koningen) 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van 1 & 2Koningen: ______________________________________ 

 

2. Wat is het doel van 1Koningen? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd 1Koningen geschreven? 
___________________________________________ 

 
4. Geef het principe voor leven en bediening, uit 1Koningen. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Wat is het doel van 2Koningen? 

 

___________________________________________________________________________ 

 
7. Voor wie werd 2Koningen geschreven? _________________________________________ 

 
8. Geef het principe voor leven en bediening, uit 2Koningen. 

 
___________________________________________________________________________ 

 
9. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. 1Kon. 12 geeft de scheuring van het 12 stammenrijk aan. Openb. 7 geeft de toekomstige 

    hereniging van deze stammen. Het schema hierna geeft een samenvatting van de informatie 

    over de verdeelde koninkrijken van Juda en Israël. De kaart toont de geografische 
    verdeling. 

 
2. Koning Salomo is de hoofdpersoon in 1Koningen. Hij schreef Spreuken, Prediker en 

    Hooglied. Deze boeken komen later aan de orde in deze cursus. 
 

3. De kaart hierna laat je zien hoe het land over de twee rijken verdeeld werd, na de 
    scheuring. 

 

 
 

4. De volgende schema’s van de koningen van Israël en Juda helpen je bij de bestudering van  

    de boeken van Koningen en Kronieken.  
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Koningen van Israël 
 

Naam: Regeringstijd (jaren): Data(voor Christus)  Tekst: 

 

Jerobeam I  22    931-910   1Kon. 11:26 – 14:20 
Nadab    2    910-909   1Kon. 15:25-28 

Basa   24    909-886   1Kon. 15:27 – 16:7 
Ela     2    886-885   1Kon. 16:6-14 

Zimri   (7 dagen)   885    1Kon. 16:9-20 
Omri   12    885-874   1Kon. 16:15-28 

Achab  21    874-853   1Kon. 16:28 – 22:40 
Achazja    1    853-852   1Kon. 22:40 – 2Kon. 1:18 

Joram  11    852-841   2Kon. 3:1 – 9:25 

Jehu   28    841-814   2Kon. 9-1 – 10:36 

Joachaz  16    814-798   2Kon. 13:1-9 

Joas   16    798-782   2Kon. 13:10 – 14:16 

Jerobeam II 40    793-753   2Kon. 14:23-29 

Zekarja    ½    753-752   2Kon. 14:29 – 15:12 

Sallum  (1 maand)   752    2Kon. 15:10-15 

Menachem  10    752-742   2Kon. 15:14-22 

Pekachja    2    742-740   2Kon. 15:22-26 

Pekach  20    752-732   2Kon. 15:27-31 

Hosea    9    732-722   2Kon. 15:30 – 17:6 

 

Koningen van Juda 
 

Naam: Regeringstijd (jaren): Data(voor Christus)  Tekst: 

 

Rechabeam  17    931-913   1Kon. 11:42 – 14:31 
Abiam    3    913-911   1Kon. 14:31 – 15:8 

Asa   41    911-870   1Kon. 15:8-24 
Josafat  25    873-848   1Kon. 22:41-50 

Joram    8    853-841   2Kon. 8:16-24 

Achazja    1    841    2Kon. 8:24 – 9:29 

Atalja    6    841-835   2Kon. 11:1-20 

Joas   40    835-796   2Kon. 11:1 – 12:21 

Amasja  29    796-767   2Kon. 14:1-20 

Azarja (Uzzia) 52    790-739   2Kon. 15:1-7 

Jotam  18    750-731   2Kon. 15:32-38 

Achaz  19    735-715   2Kon. 16:1-20 

Hizkia  29    729-686   2Kon. 18:1 – 20:21 

Manasse  55    695-642   2Kon. 21:1-18 

Amon    2    642-640   2Kon. 21:19-26 

Josia   31    640-609   2Kon. 22:1 – 23:30 

Joachaz  (3 maanden)  609    2Kon. 23:31-33 
Jojakim  11    609-597   2Kon. 23:34 – 24:5 

Jojakin  (3 maanden)  597    2Kon. 24:6-16 
Zedekia  11    579-586   2Kon. 24:17 – 25:30 
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Samenvattend overzicht van het verdeelde koninkrijk 
 

Israël (931-722 v.C.)     Juda (931-586 v.C.) 

 

Andere namen:      Andere namen: 
De tien stammen      De twee stammen 

Het Noordelijke Koninkrijk    Het Zuidelijke Koninkrijk 
Samaria/Efraïm      Huis van David 

 
Regerende families:     Regerende families: 

Negen dynastieën regerende families  Een dynastie (David) 
Negentien koningen (allen slecht)   Twintig koningen (veel goede) 

Eén zelfmoord/zeven aanslagen   vijf aanslagen 

 

Duur:        Duur: 

209 jaar       347 jaar 

 

Ballingschap:      Ballingschap: 

Gestraft met ballingschap naar Assyrië  Naar Babylon gebracht 

Verstrooid onder de volkeren    Terugkeer na 70 jaren 

        Herbouwden Jeruzalem en de tempel 

        Kregen de vrijheid niet terug 

 

Gebied:       Gebied: 

Meer dan ⅔ van Kanaän    Minder dan ⅓ van Kanaän 
Het beste deel      De tempel en Jeruzalem 

 
Religie:       Religie: 

Verzaakten Gods aanbiddingvoorschriften Afgoderij toegevoegd aan aanbidding     
Aanbaden de hele tijd het gouden kalf  Regelmatige hervormingen 

Voegden aanbidding van Baäl en   Godvrezende koningen 
 Asjera toe tijdens Achab 
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15. 1 en 2Kronieken 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van deze boeken geven 

• Zeggen voor wie deze boeken bedoeld is 

• Het doel van de boeken noemen 

• Het sleutelvers uit deze boeken uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in deze boeken staat 

 

1Kronieken 

 

Inleiding 

 

Schrijver:  Onbekend. Mogelijk Ezra 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Verslag van geestelijke geschiedenis van Juda. 

Sleutelvers: 1Kron. 29:11 

 

Principe voor leven en bediening: 

Wanneer God verhoogd wordt, wordt Zijn volk gezegend. 

 

Hoofdpersonen: David, Salomo 

 

Schematisch overzicht 

 
I. Stamboom van Adam tot David:       1:1 – 9:44 

 A. Van Adam tot Jakob:       1:1 – 2:2 
 B. Van Jakob tot David:       2:2 – 9:44 

 
II. Geschiedenis van koning David:       10:1 – 29:30 

 A.  De dood van koning Saul:      10:1-14 
 B. De inname van Jeruzalem en Davids helden:   11:1 – 12:40 

 C. De voorspoedige regering van David:    13:1 – 22:1 

 D. Religieuze resultaten van David:     22:2 – 29:30 

 

2Kronieken 

 

Inleiding 
 

Schrijver:  Onbekend. Mogelijk Ezra 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Verslag van geestelijke geschiedenis van Juda. 

Sleutelvers: 2Kron. 7:14 
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Principe voor leven en bediening: 

God zegen komt door jezelf te vernederen en Hem te zoeken. 

 

Hoofdpersonen: Salomo en zijn opvolgers van Rechabeam tot Zedekia (zie schema van de 

koningen van Juda in de vervolgstudie van het vorige hoofdstuk). 
 

Schematisch overzicht 
 

I. Geschiedenis van koning Salomo:       1:1 – 9:31 
 A. Rijkdom en wijsheid van Salomo:     1:1-17 

 B. De bouw en inwijding van de tempel door Salomo:  2:1 – 7:22 
 C. Verschillende acties van Salomo:     8:1 – 9:28 

 D. De dood van Salomo:       9:29-31 

 

II. Geschiedenis van de koningen van Juda:      10:1 – 36:23 

 A. Koningen van Rechabeam tot en met Zedekia:   10:1 – 36:21 
  (voor een gedetailleerde studie van deze koningen kun je  

  het schema over de koningen van Juda, in de vervolgstudie 

  van het vorige hoofdstuk gebruiken) 

 B. Het edict van Kores:       36:22-23 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van 1 & 2Kronieken: ______________________________________ 

 

2. Wat is het doel van 1Kronieken? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd 1Kronieken geschreven? 
___________________________________________ 

 
4. Geef het principe voor leven en bediening, uit 1Kronieken. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Wat is het doel van 2Kronieken? 

 

___________________________________________________________________________ 

 
7. Voor wie werd 2Kronieken geschreven? ________________________________________ 

 
8. Geef het principe voor leven en bediening, uit 2Kronieken. 

 
___________________________________________________________________________ 

 
9. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen 2Samuël en 1 en 2Koningen, 1 en 2Kronieken,  

    Is elk boek geschreven met een eigen specifiek doel. 

 
Een voorbeeld: 2Sam., 1 en 2Kon. tonen de politieke geschiedenis van Israël en Juda. In 

1 en 2 Kron. wordt de gedetailleerde religieuze geschiedenis van Juda gegeven. 
 

2Sam. en 1 en 2Kon. Richten zich po de leiders en profeten in die tijd. 1 en 2Kron. richt 
zich op de priesters en de tempel. 

 
Wanneer je deze boeken gedetailleerd bestudeert, let dan vooral op de verschillende 

nadrukken die er zijn in het herhaalde materiaal. 

 

2. 2Kronieken is een boek vol opwekkingen. Er vonden grote opwekkingen plaats onder: 

 

 - Asa: 2Kron. 15   - Hizkia: 2Kron. 29-31 

 - Josafat: 2Kron. 20   - Josia: 2Kron. 35 

 - Joas: 2Kron. 23-24 

 

3. Sleutelwoorden in Kronieken, die je in je Bijbel zou kunnen merken: 

 

 - huis     - ark     - verbond 

 - uitroep(en)   - zoeken(zochten)  - hart 

 - bidden/baden, gebed  - profeet/profeten 
 

4. Veel lessen over gebed en het zoeken van God kun je uit deze boeken leren. Kijk nog 
    eens naar de woorden die je gemerkt hebt. Bestudeer vooral 2Kron. 6. 

 
5. Wat leerde je van het succes en van de fouten van mannen als Josafat, Hizkia en Uzzia? 
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16. Ezra  
 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Ezra 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Verslag van de terugkeer van Gods volk uit de Babylonische ballingschap 

en van de herbouw van de tempel in Jeruzalem. 

Sleutelvers: Ezra 6:16 

 

Principe voor leven en bediening: 

Terugkeer en herstel zijn de basisprincipes voor bekering 

 

Hoofdpersonen: Ezra, Zerubbabel, Jesua, Kores, Haggaï, Zacharia, Artachsasta (Artaxerxes) 

 

Schematisch overzicht 

 

I. Herstel onder Zerubbabel:        1:1 – 6:22 
 A. Eerste terugkeer van ballingen:     1:1 – 2:70 

  1.  Edict van Kores:      1:1-11 
   (a) Het schrijven van het edict:  1:2-4 

   (b) Het verlangen van het volk:  1:5-11 
  2. Lijst van ballingen:     2:1-70 

 B. Herstel van de openbare aanbidding:    3:1 – 6:22 
  1. Herbouw van de tempel:    3:1 – 6:15 

   (a) Aanbidding hersteld in Jeruzalem: 3:1-7 

   (b) Werken aan de tempel:   3:8-13 

   (c) Satan probeert het te verhinderen: 4:1-24 

   (d) Profeten komen te hulp:   5:1-2 

   (e) Vragen van de stadhouder:  5:3-5 

   (f) De brief aan Darius:    5:6-17 

   (g) Het onderzoek:    6:1-12 

   (h) Reactie van Tattenai:   6:13-15 

  2. Inwijding van de tempel:    6:16-22 
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II. Hervormingen onder Ezra:        7:1 – 10:44 

 A. Tweede terugkomst van ballingen:     7:1 – 8:36 

  1. Achtergrond van Ezra en voorbereidingen: 7:1-10 

  2. De brief van Artachsasta:    7:11-26 

  3. De reactie van Ezra:     7:27-28 
 B. Correctie van de sociale wantoestanden:    9:1 – 10:44 

  1. Gods volk in overtreding:    9:1-2 
  2.  De smeekbede van Ezra:    9:3-15 

  3. Het volk wordt overtuigd:    10:1-8 
  4. Belijdenis en bekering:     10:9-16 

  5.  Lijst van overtreders:     10:18-44 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Ezra: _______________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Ezra? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Ezra geschreven? ______________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Ezra. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Lees Ps. 137. Deze Psalm toont het berouw van Gods volk terwijl zij onderweg zijn van 

    Jeruzalem naar Babylon, om in ballingschap te gaan. Lees Ps. 126. Deze Psalm beschrijft 

    De blijdschap over de terugkeer naar Jeruzalem, vanuit de ballingschap. 
 

2. De verdeelde koninkrijken van Israël en Juda werden beiden gevangen genomen door 
    vijanden. Israël ging in ballingschap naar Assyrië in 722 v.C. Juda werd weggevoerd naar 

    Babylon in 586 v.C. De terugkeer van Gods volk uit ballingschap ging als volgt: 
 

 538 v.C.: Zerubbabel keert terug met 42.360 Joden, 7.337 knechten, 200 zangers, 736 
paarden, 245 muildieren, 435 kamelen, 6.720 ezels en 5.400 gouden en 

zilveren schalen. 

 

 458 v.C.: Ezra keert terug met 1.754 mannen, 100 talenten goud, 750 talenten zilver. 

   Er wordt niet gezegd of er vrouwen en kinderen bij deze groep waren. 

 

 445 v.C.: Nehemia, met een legerafdeling, voor de herbouw en de versterking van 

Jeruzalem. 

 

3. Men ging drie keer in Babylonische ballingscha. In Ezra zijn drie reizen terug naar het 

    Beloofde Land genoemd. 

 

 3 reizen naar Babylon:    3 reizen naar vrijheid: 

 - In de dagen van Daniël: 606 v.C.  - onder Zerubbabel en Jozua in 538 v.C. 
 - In de tijd van Ezechiël: 597v.C.  - onder Ezra: 458 v.C. 

 - In de tijd van koning Zedekia: 586 v.C. - onder Nehemia: 445 v.C. 
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17. Nehemia 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Nehemia 

Voor wie?:  Israël 

Doel:   Vervolg van de geschiedenis van Israël. Verslag van de herbouw van de 

muren van Jeruzalem. 

Sleutelvers: Neh. 6:3 

 

Principe voor leven en bediening: 

Bij elke gelegenheid is er tegenstand. Geloof zonder werken is dood. 

 

Hoofdpersonen: Nehemia, Sanballat, Gesem. Tobia, Semaja, Hananja, Ezra, Artachsasta 

(Artaxerxes) 

 

Schematisch overzicht 

 
I. Inleiding:           1:1-11 

 A. Slecht nieuws uit Jeruzalem:      1:1-3 
 B.  Reactie van Nehemia:       1:4-11 

 
II. Voorbereiding op het werk:        2:1-20 

 A. met de koning:        2:1-8 
 B. met de landvoogden:       2:9-10 

 C. in Jeruzalem:        2:11-15 

 D.  met de leiders van het volk:      2:15-20 

 

III. Herstel van de muren:         3:1 – 6:19 

 A. Lijst van de bouwers en hun indeling:    3:1-32 

 B. Tegenstand van buitenaf en van binnen uit:   4:1 – 6:14 

  1. Tegenstand van buitenaf:    2:19; 4:1 – 6:14 

   (a) Rechtstreekse kritiek:   2:19 

   (b) Bespotting en hoon:   4:1-3 

   (c) Valse beschuldiging:   6:5-7 

   (d) Aanval op zwakke momenten:  4:6 
   (e) Verdeeldheid zaaien:   6:2 

   (f) Je populair voordoen:   6:2 
   (g) Bedreigingen, angst:   6:5-9 
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   (h) Compromissen:    5:14-19 

   (i) Vechten, verhinderen:   4:8 

   (j) Samenzwering:    4:8; 6:2 

  2. Tegenstand van binnen uit:    4:1 – 6:14 

   (a) Ontmoediging:    4:10-11 
   (b) Verdeeldheid:    5:1-19 

   (c) Zwakke gelovigen:    4:12 
   (d) Tegenstand van religieuze leiders: 3:5 

   (e) Valse profeten    6:10-13 
 C. De muur is af:        6:15-19 

 
IV. Bewaking en telling:         7:1-73 

 A. Stadswachten aangesteld:      7:1-4 

 B. Telling van de teruggekeerde ballingen:    7:5-73 

 

V. Religieuze hervormingen door Ezra en Nehemia:    8:1 – 13:31 

 A. Lezing van de wet:       8:1-18 

 B. Belijdenis en gebed:       9:1-37 

 C. Vernieuwing van het verbond:     9:38 – 10:39 

 D. Lijst van bewoners:       11:1 – 12:26 

 E. Inwijding van de muur:       12:27-47 

 F. Hervormingen door Nehemia:     13:1-31 

    

Inspirerende teksten: 

 
Nehemia gebruikte teksten die anderen kunnen inspireren. Hier zijn er tien: 

 
1. Neh. 2:8: “daar de goede hand van mijn God over mij was.” 

2. Neh. 2:18:  “Wij zullen ons tot de herbouw gereedmaken.” 
3. Neh. 2:20:  “De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken” 

4. Neh. 4:6:  “het volk had lust om te werken.” 
5. Neh. 4:14:  “denkt aan de grote en geduchte Here en strijdt…” 

6. Neh. 4:20:  “Onze God zal voor ons strijden.” 

7. Neh. 6:9:  “Nu dan, sterk mijn handen!” 

8. Neh. 6:16:  “… dat dit werk met de hulp van onze God gedaan was.” 

9. Neh. 8:11:  “… want de vreugde in de Here, die is uw toevlucht.”  

10. Neh. 13:29,31: “Gedenk, o mijn God” 



Inleiding Oude Testament 

105 van 211 

Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Nehemia: ____________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Nehemia? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Nehemia geschreven? __________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Nehemia. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Een werk van God ondervindt altijd tegenstand van de mens en van satan, zowel van  

    buitenaf als van binnen uit. Wanneer je het boek Nehemia bestudeert, maak dan een lijst 

    van de verschillende aanvallen van de vijand om Gods werk te stoppen. 
 

2. De poorten in de muur rond Jeruzalem zijn een type van het Christelijke leven. Hoewel zij  
    werkelijk bestaande poorten waren, zijn zij ook symbolen van geestelijke waarheid: 

 
Naam van  Symbool     tekst in  Teksten      

de poort:   voor:      Nehemia:  elders: 

 

Schaapspoort Het kruis     3:1   Joh. 10:11 

Vispoort  Winnen van zielen   3:3   Math. 4:19 

Oude poort  Oude natuur    3:6   Rom. 6:1-23 

Dalpoort  Lijden en beproeving   3:13   2Cor. 1:3-5 

Aspoort  Werken van het vlees   3:14   Gal. 5:16-21 

Bronpoort  Heilige Geest    3:15   Joh. 7:37-39 

Waterpoort  Woord van God    3:26   Joh. 4:10-14 

Paardepoort Strijd van de gelovige   3:28   Ef. 6:10-17 

Oostpoort  Terugkomst van Jezus   3:29   Ezech. 43:1-2  

Wachtpoort Rechterstoel van Christus  3:31   1Cor. 3:9-15; 

                       2Cor. 5:10 
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18. Esther 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Onbekend 

Voor wie?:  De Joden verstrooid over heel Perzië 

Doel:   Vervolg van de geschiedenis van Israël. Ook een verslag van de 

voorzienende zorg van God voor Zijn volk. 

Sleutelvers: Est. 4:14 

 

Principe voor leven en bediening: 

God komt de moeilijkheden van het leven tegemoet met menselijke vaten die Hij heeft 

voorbereid. 

 

Hoofdpersonen: Ester, Wasti, Haman, Mordekai, Ahasveros  

 

Schematisch overzicht 

 
I. Inleiding:           1:1-22 

 A.  De grote feesten:        1:1-9 
 B. Een huiselijk probleem:      1:10-12 

 C. Een koninklijke bevel:       1:13-22 
 

II. Een nieuwe koningin:         2:1-21 
 A.  De zoektocht naar een koningin:     2:1-4 

 B. Ester doet mee aan de wedstrijd:     2:5-11 

  1.  Achtergrond van Mordekai:    2:5-6 

  2. Achtergrond van Ester:     2:7 

 C. Ester in bewaring bij Hegai:      2:8-11 

 D. De vrouwen worden aan de koning voorgesteld:  2:12-14 

 E. Ester uitgekozen als koningin:     2:15-17 

 F.  Het feest voor Ester:       2:18 

 G. Het geheim van Ester:       2:18 

 

III. Twee mannen, twee complotten:       2:21 – 3:15 

 A. Het complot ontdekt door Mordekai:    2:19-23 
  1. Mordekai in de poort van de koning:  2:19-20 

  2. Mordekai verijdelt het complot:   2:21-22 
  3. Twee misdadigers gespietst:    2:23 
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 B. De promotie en het complot van Haman:     3:1-15 

  1. Haman hoger geplaatst dan de andere vorsten:  3:1 

  2. Het probleem tussen Haman en Mordekai:  3:2-6 

  3. Hamans wraakzuchtige complot:    3:7-15 

 
IV. Wanhoop en bevrijding:        4:1 – 7:10 

 A. Wanhoop van de Joden:      4:1-3 
 B. Wanhoop van de koningin:      4:4-9 

 C. Een bevrijdingsplan:       4:10 – 5:14 
  1. Het plan:       4:10-17 

  2. Voor de koning:      5:1-3 
  3. Uitnodiging voor het banket:    5:4-8 

  4. De trots van Haman:     5:9-14 

 D. Mordekai geëerd:       6:1-14 

  1. De koning leest het gedenkboek:   6:1-3 

  2. Haman mag advies geven:    6:4-5 

  3. De trotse reactie van Haman:    6:6-9 

  4. Verering van Mordekai:    6:10-12 

  5. De reactie van Hamans familie en vrienden: 6:13-14 

 E. Het feest van Ester en de gevolgen:    7:1-10 

  1. Het feest van Ester:     7:1-6 

  2.  Haman gestraft:      7:7-10 

 

V. Een nieuw koninklijk bevel:        8:1 – 10:3 

 A. Nieuwe bevelen van de koning:     8:1-14 
 B. Mordekai geëerd:       8:15-17 

 C. Bevrijding van de Joden:      9:1-11 
 D. Het huis van Haman vernietigd:     9:12-14 

 E. Het Purimfeest:        9:15-32 
 F. Vertegenwoordiging door Mordekai:    10:1-3 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Ester: _______________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Ester? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Ester geschreven? _____________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Ester. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Het langste vers in de Bijbel is Est. 8:9. Het bevat 81 woorden in de NBG vertaling en 90 

    in de Engelse King James vertaling.  

 
2. Merk de verschillen op tussen de boeken over Ruth en Ester 

 

• Ruth was een heiden die onder de Joden leefde, Ester een Joodse die onder de 

heidenen leefde. 

• Ruth trouwde met een Jood en Ester trouwde met een heiden. 
 

    De uitkomst van beide verhalen wordt in een middernachtelijke bijeenkomst bepaald: 

 

• Ruth sprak met Boaz:   Ruth. 3:8-13 

• Haman sprak met de koning: Est. 6:1-10 

 
3. Bestudeer Haman, als een type van satan: 

 
 - boven de vorsten geplaatst: Est. 3:1  - verontwaardigd:  Est. 5:9 

 - vol gramschap:   Est. 3:5  - trots:  Est: 5:11-12; 6:12 

 - vol verachting:   Est. 3:6  - kleinzielig:  Est. 5:13; 6:12 

 - verdelger:    Est. 3:6  - samenzweerder:  Est. 3; 5:14; 6:4 

 - vijand:    Est. 3:10  - tegenstander:  Est. 7:6 

 - materialistisch:   Est. 3:8-11; 4:7 - immoreel:   Est. 7:8 

 - maakt slachtoffers:  Est. 3:13  - boze plannen:  Est. 9:25 

 - brengt opschudding:  Est. 3:15  - angst voor de koning: Est. 7:6 

 - geen ontsnapping mogelijk: Est. 4:13  - valt voor Gods volk: Est. 6:13 
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Inleiding tot de dichterlijke boeken 

 

De vijf dichterlijke boeken laten de ontwikkeling in het geestelijke leven zien. 

 

Job:  Het verhaal van Job, die rond de tijd van Abraham leefde. Het thema is de 
vraag waarom rechtvaardige mensen lijden. Het beschrijft de dood van de oude 

mens. 
 

Psalmen: Gebeds-, lofprijzings- en aanbiddingsboek van de Bijbel. Het boek illustreert 
het nieuwe leven in God door gebed, lofprijzing, aanbidding, smeking, 

belijdenis en voorbede.  
 

Spreuken: Goddelijke wijsheid voor de praktische problemen van elke dag. 

 

Prediker: Een discussie over de nutteloosheid van een leven zonder God. 

 

Hooglied: De romance tussen Salomo en zijn Sulamitische bruid. Het boek is een beeld 

  van Gods liefde voor Israël en van Christus’ liefde voor de Kerk. Het is dan 

ook een beeld van een leven vol betekenis door een persoonlijke relatie met 

Jezus Christus. 

 

Bijbelse poëzie is heel anders dan de meeste vormen van poëzie omdat het geschreven is in de 

Hebreeuwse poëtische vorm. Een uitleg om deze vorm beter te begrijpen vind je in de cursus 

‘Creatieve Bijbelstudiemethoden’. 
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19 Job 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Onbekend 

Voor wie?:   Het boek is niet specifiek gericht aan iemand, maar het is toepasbaar voor 

elke Christen die lijden ondergaat. 

Doel:   Het boek worstelt met de vraag: “Waarom lijden de rechtvaardigen?”. 

Sleutelvers: Job 19:25-27; 23:10 

 

Principe voor leven en bediening: 

Er is een geestelijke oorzaak achter het lijden van de rechtvaardigen. Lijden is niet 

noodzakelijk een bewijs voor het ongenoegen van God. 

 

Hoofdpersonen: God, satan, Job, de vrouw van Job, zijn vrienden: Elifaz, Bildad, Sofar en 

Elihu.  
 

Schematisch overzicht 
 

I. Voorwoord:          1:1 – 2:13 
 A. Inleiding:         1:1-5 

 B. Eerste verschijning en beschuldiging van satan:  1:6-12 
 C. Jobs beproeving:        1:13-22 

 D. Tweede verschijning en beschuldiging van satan:  2:1-6 
 E. Jobs beproeving:        2:7-13 

 

II. Eerste gespreksronde:         3:1 – 14:22 

 A. Job spreekt:        3:1-26 

 B. Elifaz spreekt:        4:1 – 5:27 

 C. Het antwoord van Job:       6:1 – 7:21 

 D. Bildad spreekt:        8:1-22 

 E. Het antwoord van Job:       9:1 – 10:22 

 F. Sofar spreekt:        11:1-20 

 G. Het antwoord van Job:       12:1 – 14:22 
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III. Tweede gespreksronde:        15:1 – 21:34 

 A. Elifaz spreekt:        15:1-35 

 B. Het antwoord van Job:       16:1 – 17:16 

 C. Bildad spreekt:        18:1-21 

 D. Het antwoord van Job:       19:1-29 
 E. Sofar spreekt:        20:1-29 

 F. Het antwoord van Job:       21:1-34 
 

IV. Derde gespreksronde:         22:1 – 32:37 
 A. Elifaz spreekt voor het laatst:      22:1-30 

 B. Het antwoord van Job:       23:1 – 24:25 
 C. Bildad spreekt voor het laatst:     25:1-6 

 D. Het antwoord van Job:       26:1 – 31:40 

 

V. Elihu spreekt:          32:1 – 37:24 

 A. 1
e
 toespraak:        32:1 – 33:33 

 B. 2e toespraak:        34:1-37 

 C. 3
e
 toespraak:        35:1-16 

 D. 4e toespraak:        36:1 – 37:24 

 

VI. Gods antwoord:          38:1 – 42:6 

 A. 1
e
 toespraak:        38:1 – 39:38 

  1. God bevraagt Job i.v.m. de schepping:  38:1-38 

  2. God bevraagt Job i.v.m. de dieren:   39:1-33 

  3. God vraagt Job Zijn vragen te beantwoorden: 39:34-35 
  4. Het 1e antwoord van Job aan God:   39:36-38 

 B. 2
e
 toespraak:        40:1 – 42:6  

  1.  God zegt Job dat hij zichzelf moet redden: 40:1-9 

  2. God vergelijkt de kracht van Job met het 
         nijlpaard: 40:10-19 

  3.  God vergelijkt de kracht van Job met de 
         krokodil: 40:20 – 41:25 

  4. Het 2
e
 antwoord van Job aan God:   42:1-6 

   a. Hij belijdt gebrek aan kennis:  42:1-3 

   b. Hij bekeert zich van zijn rebellie: 42:4-6 

 

VII. Nawoord:           42:7-17 

 A. Goddelijke terechtwijzing voor Jobs vrienden:   42:1-9  

 B. Herstel van Job:        42:10-19 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Job: _________________________________________________ 

 

2. Wat is het doel van Job? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Voor wie werd Job geschreven? _______________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Job. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Noem de naam van elke persoon die in het boek Job aan het woord komt. Geef een  

    samenvatting van de gedachten van iedere persoon. Het antwoord op het probleem 

    van het lijden wordt door de elke vriend van Job bekeken vanuit een andere hoek. 
    Over één ding zijn ze het allemaal eens: Job moet gezondigd hebben. 

 

• Elifaz bekijkt het probleem vanuit de filosofie 

• Bildad geeft advies op basis van de traditie die geworteld is in de geschiedenis 

• Sofar baseert zich op veronderstellingen en is de stem van de morele orthodoxie 

• Elihu was een intellectueel en baseert zijn advies op onderwijs en logica. 

 
2. Vergelijk Job 1:21 met Fil. 4:11-12 

 
3. Dit boek geeft een beschrijving van de wereldgeschiedenis voor de mensheid (Job 38-39). 

    Andere uitspraken over de aarde openbaren dat deze in de ruimte hangt (Job 26:7) en dat  
    de atmosfeer een bolvorm heeft (Job 22:14)  

 
4. Het boek Job openbaart twee belangrijke waarheden: 

 

1. Er is een geestelijke reden voor het lijden van de rechtvaardigen: Job 1:6-12; 2:1-6 

2. satan kan gelovigen alleen wat doen als hij toestemming van God heeft: Job 1:6-12; 

2:1-6. God weet hoeveel wij aankunnen en zal niet toestaan dat satan dit punt 

overschrijdt (1Cor. 10:13) 

 

5. Het boek Job openbaart verschillende redenen voor het lijden van Job: 

 

• Opdat satan het zwijgen opgelegd wordt:    Job. 1:9-11; 2:4-5 

• Opdat Job zichzelf zou zien zoals hij werkelijk was: Job 40:4; 42:6 

• Opdat Job God zou zien:      Job 42:5 

• Opdat Jobs vrienden zouden leren niet te oordelen: Job 42:7 

• Opdat Job zou leren bidden voor hen die kritiek op  

       hem hebben, in plaats van mondeling op hen te  

       reageren:        Job 42:10    

• Opdat Gods kinderen zouden zien dat Zijn plannen  

Uiteindelijk blijdschap en geluk tot gevolg hebben: Job 42:10 
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20. Psalmen 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:  Alle Psalmen zijn door David geschreven, behalve: 

   - Asaf: Ps. 50; 73-83  - Heman: Ps. 88 

   - Ethan: Ps. 89   - Salomo:  Ps. 72, 127 

   - Mozes: Ps. 90   - Korachieten: Ps. 42, 44-49, 84, 85, 

            97, 88 

   - Onbekende schrijver: Ps. 1, 10, 33, 43, 66, 67, 71, 91-96, 98-100, 102, 

104, 106, 107, 111-119, 135, 136, 137, 146-150 

Voor wie?:   Israël, maar het boek wordt door de eeuwen heen door de gelovigen 

gebruikt voor aanbidding, gebed en lofprijzing. 

Doel:   Het is boek met de geestelijke liederen van Israël. Het woord ‘Psalmen’ 

betekent: ‘het boek der lofprijzingen’ of ‘lofliederen’. Het is het gebeden en 

lofprijzingboek in de Bijbel. 
Sleutelvers: Ps. 95:1 

 

Principe voor leven en bediening: 

Gebed, voorbede, lofprijzing en belijdenis horen allemaal bij echte aanbidding. 
 

Hoofdpersonen: Er worden verschillende personen genoemd in de Psalmen zelf, maar ook in 
de titels van de Psalmen:  

 
- Abimelech: Ps. 34:1; 1Sam. 21:12-15  - Doëg de Edomiet: Ps.52:1; 1Sam. 22:9-23 

- Absalom: Ps. 3:1; 1Sam. 13    - Ethan (een wijze): Ps.89:1; 1Kon. 4:31 

- Achimelech: Ps. 52:1; 1Sam. 22:9-19  - Heman (Leviet): Ps. 88:1; 2Kron. 5:12 

- Asaf (Leviet): Ps. 50, 70-83; 2Kron. 5:12 - Batseba: Ps. 51:1; 2Sam. 11 

- Arameeërs van Mesopotamië: Ps. 60:2  - Arameeërs van Zoba: Ps. 60:2 

- Jeduthun (hoofd muziek): Ps. 39,62, 77; - Korach (Leviet, hoofd tempelmuzikanten):  

     2Kron. 16:41-42   Ps. 42, 44-49, 84-88; 1Kron. 6:22 

- Kusch, Benjaminiet: Ps. 7:1; 2Sam. 16:5-14 - Nathan de profeet: Ps. 51:1; 2Sam. 12:1-14 

- Korachieten (Levieten): Ps. 42, 44-49,   - Zifieten: Ps. 54:1-2; 1Sam. 23:19; 26:1 

    84-88; 1Kron. 6:22 
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Schematisch overzicht 

 

Het is moeilijk om een schematisch overzicht van de Psalmen te maken omdat ieder 

hoofdstuk over een ander onderwerp gaat. Veel psalmen hebben een titel die de gebeurtenis of 

het doel waarom de Psalm geschreven werd aangeven. Bij sommige Psalmen is er geen titel 
en kunnen wij er alleen maar naar gissen wanneer en waarom zij geschreven werden. De 

cursus ‘Creatieve Bijbelstudiemethoden’ geeft een speciaal formulier voor het maken van een 
schema van elk hoofdstuk in de Psalmen. Een algemene indeling van dit boek krijg je, door 

het in vijf belangrijke delen op te delen. 
 

Deel 1:   Psalm 1 – 41 
Aantal Psalmen:  41 

Samengevatte inhoud: Over de mens, zijn gezegende staat, val en herstel. 

Sleutelwoord:  Man 

Laatste lofzang:  Ps. 41:14 

 

Deel 2:   Psalm 42 - 72 

Aantal Psalmen:  31 

Samengevatte inhoud: Israël, haar ondergang, haar Redder. 

Sleutelwoord:  Bevrijding 

Laatste lofzang:  Ps. 72:18-19 

 

Deel 3:   Psalm 73 - 89 

Aantal Psalmen:  17 

Samengevatte inhoud: Het heiligdom, uitzien naar haar oprichting. 
Sleutelwoord:  heiligdom 

Laatste lofzang:  Ps. 89:53 
 

Deel 4:   Psalm 90 - 106 
Aantal Psalmen:  17 

Samengevatte inhoud: De aarde: de zegen die nodig is, waar naar uitgekeken wordt en 
    waarvan men geniet. 

Sleutelwoord:  Onrust, zwerven (dit beschrijft de positie van de gelovige in deze 

    wereld) 

Laatste lofzang:  Ps. 106:48 

 

Deel 5:   Psalm 107 -150 

Aantal Psalmen:  44 

Samengevatte inhoud: Het Woord van God. 

Sleutelwoord:  Woord van God 

Laatste lofzang:  Ps. 150:6 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Psalmen: _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Psalmen? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Psalmen geschreven? ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Psalmen. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

Instrumenten die genoemd worden in de Psalmen: 

 

- Alamoth: Ps. 46:1 (niet in NBG vertaald): hooggestemde harpen of sopraanstemmen 
- Gittit: Ps. 8:1; 81:1; 84:1:    harp, vergelijkbaar met moderne gitaar 

- Machalat: Ps. 63:1; 88:1:    fluit 
- Nehitot: Ps. 5:1:     fluit 

- Machalat leannot: Ps. 88:1:    speciale fluit voor de rouwtijd 
- Bij snarenspel: Ps. 6:1; 12:1:   een lier of vijfsnarige harp 

- Snaarinstrument: Ps. 4:1; 6:1; 45:1; 55:1; 
  61:1; 67:1; 76:1  

- Trompetten: Ps. 98:6:     (Hebr. chătsôserâh) 

- Cimbalen: Ps. 150:5 

- Harpen: Ps. 33:2; 43:4; 49:5; 57:9; 71:22;  

  81:392:4; 98:5; 108:3; 137:2;  

  147:7;149:3; 150:3 

- Fluit, panfluit, klarinet: Ps. 150:4 

- Tamboerijn: Ps. 68:26; 81:3; 149:3; 150:4 

- Ramshoorn, sjofar: Ps. 47:6; 81:4; 150:3: In Nederlands vaak ‘bazuingeschal’ genoemd 

 

Soorten Psalmen: 

 

Leerdicht (Maskiel): Deze psalmen zijn bedoeld voor onderwijs of instructie. Voorbeelden: 

    Ps. 32, 42, 44, 45, 52-55, 74, 78, 88, 89, 142. 
Aanbidding:  Gods grootheid, genade, liefde en kracht zijn hier het thema (zie Ps. 8, 

    29). 
Geschiedenis:  Herdenken van geschiedkundige gebeurtenissen van Israël (zie Ps. 78,  

    105, 106). 
Smeekbede:  Verzoeken aan God doen (bijvoorbeeld: Ps. 86) 

Dankzegging:  Bijvoorbeeld Ps. 18. 
Wraakpsalm:  (ook vloekpsalm genoemd), Deze Psalmen zijn niet voor persoonlijke 

wraak bedoeld. Evenmin wordt er boze taal gebruikt. Als profeet van 

God spreekt de schrijver zich uit tegen zonde en tegen de vijanden van 

God (zie Ps. 35, 55, 58, 59, 69, 83, 109, 137 en 140.) 

Belijdende Psalmen: Voorbeelden: Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143. 

Messiaanse Psalmen: Deze Psalmen, of delen ervan, geven profetieën die te maken hebben 

met de komende Messias Jezus Christus. Zij zijn weergegeven p[ de 

volgende bladzijde zodat je daar meer studie over kunt doen. 
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Profetieën over Jezus in de Psalmen 

 

Psalm:    Nieuw Testamentische vervulling: 

2:1-12    Hand. 4:25-28; 13:33; Hebr. 1:5; 5:5 

8:4-9     Hebr. 2:5-10; 1Cor. 15:27 
16:10     Hand. 2:24-31; 13:35-37 

22:1-32    Math. 27:35-46; Joh. 19:23-25; Hebr. 2:12 
40:7-9    Hebr. 10:5-10 

45:7-8    Hebr. 1:8-9  
69:26     Hand. 1:16-20    

72:6-17    Dit gebeurt in de toekomst 
89:4-5, 27-30, 35, 38  Hand. 2:30 

102:26-28    Hebr. 1:10-12 

109:6-19    Hand. 1:16-20 

110:1-7    Math. 22:43-45; Hand. 2:33-35; Hebr. 1:13; 5:6-10; 6:7-24 

132:12
b    

Hand. 2:30 
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21. Spreuken 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:   Salomo, de zoon van koning David, schreef het grootste deel van Spreuken. 

In 1Kon. 4:32 staat dat Salomo 3000 spreuken uitsprak onder inspiratie van 
God. Enkele daarvan zijn in dit boek vastgelegd door de Heilige Geest. 

Twee hoofdstukken in dit boek zijn door anderen geschreven: Agur schreef 

Spr. 30 en Lemuel Spr. 31. Sommige van de Spreuken zijn door Salomo zelf 

opgeschreven en geordend op de manier zoals zij nu in de Bijbel staan. 

Andere spreuken van Salomo werden geordend door mannen onder Hizkia. 

Voor wie?:   Israël, maar de waarheden voor het praktische leven zijn toepasbaar voor 

elke gelovige. 

Doel:   Spr. 1:1-6. Een inleiding op Spreuken wordt gegeven in Pred. 12:8-14. 

Sleutelvers: Spr. 3:13 

 

Principe voor leven en bediening: 

Verticale wijsheid is noodzakelijk voor het horizontale leven. Spreuken is een verzameling 
van wijze principes die God aan de mensen geeft (verticaal) om het leven met anderen te 

leiden (horizontaal). 
 

Hoofdpersonen: Salomo, Lemuel en Agur. De vrouw zonder God die ‘vreemde vrouw’ 
genoemd. Het laatste hoofdstuk van Spreuken geeft het verschil tussen haar 

en de vrouw die God kent, de ‘degelijke huisvrouw’.  
 

Schematisch overzicht 
 

Het woord ‘Spreuken’ betekent: ‘een kort gezegde in plaats van veel woorden’. Elk vers in 

Spreuken is een beknopte samenvatting van een belangrijke waarheid. Het is moeilijk om een 

algemeen overzicht van het boek te maken omdat elk hoofdstuk, en soms zelfs elk vers, over 

een ander onderwerp gaat. De reden om deze korte spreuken op te schrijven is wijsheid vast te 

leggen opdat wij de geestelijke waarheden beter onthouden. De Spreuken zijn korte 

samenvattingen van belangrijke geestelijke waarheden. 

 

Op de volgende bladzijde bevindt zich een algemeen schematisch overzicht van het boek. 
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I. Inleiding:           1:1-6 

 

II. Lessen in wijsheid:         1:7 – 9:18 

 A. Oproep tot wijsheid:       1:7-33 

 B. De gevolgen van wijsheid:      2:1 – 7:27 
 C. Lof voor de Goddelijke wijsheid:     8:1 – 9:18 

 
III. Verschillende spreuken van Salomo, die hijzelf geordend heeft:  10:1 – 22:16 

 
 (Vanaf dit hoofdstuk tot en met hoofdstuk 25 worden verschillende Christelijke 

 Deugden vergeleken met de tegengestelde zondige houding en reacties) 

 

IV. Verzameling spreuken van wijze mannen:     22:17 – 24:34 

 

V. Spreuken van Salomo, geordend door de mannen van Hizkia:  25:1 – 29:27 

 A. Waarnemingen over koningen,  twist en relaties:  25:1-28 

 B. Commentaar op dwazen, luiaards en bemoeials:  26:1-28 

 C. Zelfliefde, echte liefde, beledigingen, het huishouden: 27:1-27 

 D. Het verschil tussen de goddelozen en de rechtvaardigen: 28:1-28 

 E. Spreuken over openbaar leiderschap en privézaken:  29:1-27 

 
VI. Spreuk van Agur: belijdenis en instructies:     30:1-33 

 
VII. Spreuk van Lemuel: tuchtiging, temperament, de degelijke huisvrouw: 31:1-33 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Spreuken: ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Spreuken? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Spreuken geschreven? __________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Spreuken. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Sleutelwoorden in spreuken zijn: 

 

 - wijsheid   - kennis  - onderwijs  - vrees, vreze des Heren 
 - dwaasheid  - leven  - mijn zoon  - wet (bevelen) 

 - rechtvaardigheid - kwaad, boos - gerechtigheid 
 

2. Bestudeer de volgende groepen die God in Spreuken noemt: 
 

• Zeven dingen die God haat:    Spr. 6:16-19 

• Twee dingen die de schrijver aan God vraagt: Spr. 30:7-9 

• Vier dingen die nooit verzadigd worden:  Spr. 30:15-16 

• Vier dingen die de aarde niet kan verdragen: Spr. 30:21-23 

• Vier wonderlijke dingen:     Spr. 30:18-19 

• Vier met een statige gang:    Spr. 30:29-31 

 

3. Bestudeer de verschillende dwazen die in Spreuken genoemd worden: 

 

• De onverstandigen:   Spr. 1:4, 22; 7:7; 21:11 

• De verharde dwaas:  Spr. 1:7; 10:23; 12:23; 17:10; 20:3; 27:22 

• De spotter (arrogante dwaas): Spr. 3:34; 21:24; 22:10; 29:8 

• De zot (de brute dwaas):  Spr. 17:21; 26:3; 30:22 

 

4. Maak een studie van de volgende onderwerpen in Spreuken: 

 

 - een goede naam  - zelfbeheersing  - meester/knecht 
 - jeugd en discipline - sterke drank  - woede/worsteling 

 - zakelijke dingen - vriendschap  - rijkdom/armoede 
 - huwelijk   - woorden/tong  - vrouwen 

 - immoraliteit  - wijs en dwaas  - verdrukking 
 - slechte vrienden - luiheid/werk  - spotters 

 - wijsheid   - trots   - nederigheid 
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22. Prediker 

 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 
 

Schrijver:   Salomo. 
Voor wie?:   Israël en de gelovigen in het algemeen, met nadruk op de jeugd. 

Doel:   Een beschrijving van de zoektocht naar de zin van het leven zonder God. 

Sleutelvers: Pred. 12:13 

 

Principe voor leven en bediening: 

Leven zonder God is nutteloos en zinloos (ijdel). 

 

Hoofdpersonen: Salomo. Er worden geen andere namen genoemd.  

 

Schematisch overzicht 

 

I.  Onderzoek door zelf te experimenteren:      1:1 – 2:26 
 A. Door wijsheid:        1:12-18 

 B. Door genot:        2:1-11 
 C. Een vergelijking van die twee:     2:12-23 

 D.  De 1
e
 voorzichtige conclusie:      2:24-26 

 

II. Onderzoek door algemene beschouwing:      3:1 – 5:20 
 A. Van de natuurlijke orde:      3:1-22 

 B. Van de menselijke maatschappij:     4:1-16 
 C. Het advies, op basis van die twee:     5:1-17 

  1. Ten aanzien van godsdienst:    5:1-7 

  2. Ten aanzien van de maatschappij:   5:8 

  3. Ten aanzien van rijkdom:    5:9-17 

 D. De 2
e
 voorzichtige conclusie:      5:18-20 

 

III. Onderzoek naar de moraal in de praktijk:      6:1 – 8:17 

 A. Op het economische vlak:      6:1-12 

 B. Op het vlak van de goede naam:     7:1-22 

 C. Op het vlak van het onderwijs:     7:23 – 8:1 

 D. Op het vlak van de sociale positie:     8:2-14 

 E. De 3
e
 voorzichtige conclusie:      8:15-17 
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IV. Het onderzoek nog eens nader bekeken:      9:1 – 12:12 

 

 Salomo concludeert het volgende over een leven zonder God. 

 (De verwijzingen slaan op de discussie die hij hield over genoemde 

 feiten): 
 

 A. Het is niet te herstellen:    1:15 
 B. Het is vergeefs en nutteloos:    2:11 

 C.  Het is frustrerend en pijnlijk:    2:17 
 D. Het zit vol herhalingen:    3:1-8 

 E. Het is op het niveau van het dierlijk bestaan: 3:19 
 F. Het zit vol verdriet:     4:1 

 G. Het is zonder doel:     4:2-3; 8:15 

 H. Het is onrechtvaardig:     7:15; 8:14; 9:11; 10:6-7 

 I. Het is onzeker:      9:11-12 

 

V. Het onderzoek afgesloten; een laatste conclusie:    12:13-14 

 A. Wat wij zouden moeten doen:     12:13 

  1. Vrees God:       12:13 

  2. Onderhoud Zijn geboden:    12:13 

 B. Waarom wij dat moeten doen:     12:13-14 

  1. Dit geldt voor alle mensen:    12:13 

  2. We worden eens geoordeeld:    12:14 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Prediker: ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Prediker? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Prediker geschreven? ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Prediker. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Bestudeer de tien ijdelheden: 

 

 - menselijke wijsheid: Pred. 2:15-16 - menselijke roem: Pred. 4:16 
 - menselijk werk:  Pred. 2:19-21 - menselijke onvrede: Pred. 5:10 

 - ‘t doel voor de mens: Pred. 2:26  - menselijke begeerte: Pred. 6:9 
 - menselijke rivaliteit: Pred. 4:4  - menselijke frivoliteit: Pred. 7:6 

 - menselijke besef: Pred. 4:7  - menselijk beloningssysteem: Pred. 8:10, 14 
 

2. Het woord ‘hart’ wordt ruim 30 keer genoemd in Prediker. Lees het boek om te ontdekken 
    wat hierover gezegd wordt. 

 

3. Maak een lijst van alle bezittingen en ervaringen van Salomo, volgens Pred. 2. Let op vers 

    10: “En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze”, en kijk dan naar het resultaat in vers 

    11: “zie, alles was ijdelheid en najagen van wind”. Let ook op de stappen die nodig waren 

    Om dit te ontdekken: hij wenste, hij wendde zich, hij zag en zei in zijn hart. 

 

4. Bestudeer het sleutelwoord ‘ijdelheid’ dat 28 keer in Prediker voorkomt. 

 

5. Kijk eens naar de zinsnede: ‘onder de zon’. Dat is het leven wanneer geestelijke waarden 

    worden buitengesloten en iemand alleen in de wereld leeft. De zinsnede komt 28 keer 

    voor. Maak een lijst van de conclusies van Salomo over het leven zonder God, wanneer 

    je Prediker bestudeert (een voorbeeld: Pred. 2:11) Vergelijk dit soort leven met het leven 

    in Christus.  
 

6. De Bijbel zegt dat koning Salomo het volgende allemaal probeerde om betekenis aan zijn 
    leven te geven: 

 
 - menselijke wijsheid: Pred:1:16-18 - weelde:   Pred. 2:7-8 

 - alcohol:   Pred. 2:3  - internationale roem: 1Kon. 10:6-7 
 - genot:   Pred. 2:1-3  - muziek:   Pred. 2:8 

 - bouwprojecten:  Pred. 2:4  - literatuur:   1Kon. 4:32 

 -  tuinen & parken: Pred. 2:4-6  - militaire macht:  1Kon. 4:26; 9:26 

 - menselijk genoegen: Pred. 2:7  - natuurwetenschap: 1Kon. 4:33 
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23. Hooglied 

 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Salomo. 
Voor wie?:   Israël en alle gelovigen. 

Doel:   De relatie tussen Christus en de Kerk tonen zoals op basis van de relatie 

binnen een huwelijk. 

Sleutelvers: Hoogl. 8:7 

 

Principe voor leven en bediening: 

Het Goddelijke model van de liefde tussen een man en zijn vrouw is het patroon voor de 

relatie tussen Christus en Zijn Kerk. 

 

Hoofdpersonen: Salomo, die beeld is van de bruidegom (Jezus Christus); de Sulammitische 

vrouw die de bruid is (de Kerk) en de dochters van Jeruzalem.  

 

Schematisch overzicht 

 
Om het boek goed te begrijpen moet jij je realiseren dat er vier niveaus van interpretatie zijn: 

 
1. Het is een model voor de relatie tussen een man en zijn vrouw. 

2. Het is een voorbeeld van Gods relatie met Zijn volk, Israël. 
3. Het is een voorbeeld van de relatie tussen Christus en Zijn Kerk. 

4. Het is een voorbeeld van de persoonlijke relatie tussen Christus en de gelovige. 
 

Het boek is geschreven in de vorm van een dialoog (gesprek). De beste schematische indeling 

is dan ook gebaseerd op deze dialoog. De personen en de volorde waarin zij spreken zijn: 

 

 Persoon:      Tekst: 

 

 Bruid       Hoogl. 1:2-7 

 Bruidegom      Hoogl. 1:8-11 

 Bruid       Hoogl. 12:14 

 Bruidegom      Hoogl. 1:15 

 Bruid       Hoogl. 1:16-17; 2:1 

 Bruidegom      Hoogl. 2:2 
 Bruid       Hoogl. 2:3-6 

 Bruidegom      Hoogl. 2:7 
 Bruid       Hoogl. 2:8 tot ‘spreken’ in vers 10 
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 Bruidegom      Hoogl. 2:10, vanaf ‘Sta’ t.m. vs. 15 

 Bruid       Hoogl. 2:16-17; 3:1-4 

 Bruidegom      Hoogl. 3:5 

 Bruid       Hoogl. 3:6-11 

 Bruidegom      Hoogl. 4:1-5 
 Bruid       Hoogl. 4:6 

 Bruidegom      Hoogl. 4:7-15 
 Bruid       Hoogl. 4:16 

 Bruidegom      Hoogl. 5:1 
 Bruid       Hoogl. 5:2-8 

 Dochters van Jeruzalem   Hoogl. 5:9 
 Bruid       Hoogl. 5:10-16 

 Dochters van Jeruzalem   Hoogl. 6:1  

 Bruid       Hoogl. 6:2-3 

 Bruidegom      Hoogl. 6:4-9 

 Dochters van Jeruzalem   Hoogl. 6:10 

 Bruidegom      Hoogl. 6:11-12 

 Dochters van Jeruzalem   Hoogl. 6:13 

 Bruidegom      Hoogl. 7:1-9 

 Bruid       Hoogl. 7:10-13; 8:1-3 

 Bruidegom      Hoogl. 8:4 

 Dochters van Jeruzalem   Hoogl. 8:5 tot en met ‘geliefde’ 

 Bruidegom      Hoogl. 8:5 vanaf ‘Onder’ 

 Bruid       Hoogl. 8:6-8 

 Bruidegom      Hoogl. 8:9 
 Bruid       Hoogl. 8:10-12 

 Bruidegom      Hoogl. 8:13 
 Bruid       Hoogl. 8:14 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Hooglied: ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Hooglied? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Hooglied geschreven? __________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Hooglied. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Bestudeer de kenmerken van de bruidegom, zoals die door de bruid beschreven worden. 

    Dit zijn natuurlijke parallellen of beschrijvingen van de geestelijke kwaliteiten van onze 

    Bruidegom, de Heer Jezus Christus: 
 

• Als een gazel, springend over de bergen:     Hoogl. 2:9 

• Blank en rood, uitblinkend boven tienduizend:    Hoogl. 5:10 

• Zijn lokken zijn golvend, ravenzwart:     Hoogl. 5:11 

• Zijn hoofd is fijn, gelouterd goud:      Hoogl. 5:11 

• Zijn ogen zijn als duiven bij waterbeken:     Hoogl. 5:12 

• Zijn wangen als balsembedden, perken van kruiden:   Hoogl. 5:13 

• Zijn lippen zijn leliën, druipend van mirre:     Hoogl. 5:13 

• Zijn armen als gouden rollen met daarop Tarsisstenen:   Hoogl. 5:14 

• Zijn lichaam is een ivoren kunstwerk bedekt met lazuursteen: Hoogl. 5:14 

• Zijn benen zijn witmarmeren zuilen rustend op gelouterd goud: Hoogl. 5:15 

• Zijn gestalte is als de bomen van de Libanon:    Hoogl. 5:15 

• Zijn verhemelte is enkel zoetheid:      Hoogl. 5:16 

• Alles aan Hem is bekoorlijk:       Hoogl. 5:16 

 

2. Bestudeer de natuurlijke kenmerken van de bruid zoals die beschreven worden door de 

    Bruidegom. Denk eraan… dit zijn symbolen van geestelijke waarheden. Hoe hebben deze  

    geestelijk te maken met jou, als deel van de ‘Bruid van Christus’?  

 

• Zij was de meest mooie vrouw in de wereld:    Hoogl. 1:8 

• Als een tros hennabloemen in een wijngaard:    Hoogl. 1:14 

• Haar ogen waren als duiven:       Hoogl. 1:15; 4:1 

• Zij was als een lelie tussen de distelen:     Hoogl. 2:2 

• Haar haar was als een kudde geiten op de bergen van Gilead:  Hoogl. 4:1 

• Haar tanden waren als een kudde geschoren schapen:   Hoogl. 4:2 

• Haar lippen waren als een scharlakenrode draad:    Hoogl. 4:3 

• Haar hals was als de Davidstoren, een ivoren toren   Hoogl. 4:4; 7:4 

• Haar borsten als tweelingjongen van gazellen tussen leliën:  Hoogl. 4:5; 7:3 

• Zij was schoon, zonder enig gebrek:      Hoogl. 4:7 

• Hij werd betoverd door één blik van haar ogen:    Hoogl. 4:9 

• Haarlippen waren als honingzeem:      Hoogl. 4:11 

• Een lusthof van granaatappelbomen vol kostelijke vruchten is zij: Hoogl. 4:13 

• Zij was la een fontein der hoven, een bron van levend water:  Hoogl. 4:15 

• De welving van haar heupen was als meesterlijke sieraden:  Hoogl. 7:1 

• Haar navel was een welgevuld bekken gevuld met wijn:  Hoogl. 7:2 

• Haar schoot was een tarwehoop omzoomd met leliën:   Hoogl. 7:2 

• Haar neus was als de toren van Libanon uitziende op Damaskus: Hoogl. 7:4 
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Inleiding tot de profetische boeken 

 

De laatste groep boeken in het Oude Testament zijn de geschriften van de profeten. 

 

Israël werd een volk, werd gered uit de slavernij in Egypte en God bracht haar naar haar eigen 
land, Ze kregen een wet, waar zij naar dienden te leven, maar zij faalden voortdurend in hun 

toewijding aan God. 
Door hun aanbidding van afgoden, burgeroorlogen, immoraliteit en zorgeloosheid, moest 

Israël steeds weer gewezen worden op hun doel van bestaan. De profeten waren mannen, die 
God aanwees, om het volk terug te brengen naar God. Verschillende profetische boeken 

werden geschreven in de periode dat Israël als koninkrijk verdeeld was in twee koninkrijken: 
Israël en Juda. 

 

De profetische boeken omvatten: 

 

Jesaja:  Waarschuwing voor het komende oordeel van God over Juda ten gevolge van 

   hun zonden. 

 

Jeremia: Geschreven tijdens verder verval en de val van Juda. Voorspelt het komende 

  oordeel en dringt aan op overgave aan Nebukadnezar. 

 

Klaagliederen: Klacht van Jeremia (uitdrukking van verdriet) over de vernietiging van 

   Jeruzalem door Babylon. 

 

Ezechiël: Waarschuwt eerst voor de aanstaande val van Jeruzalem en kondigt daarna  
  haar herstel aan. 

 
Daniël: De profeet Daniël werd gevangen genomen tijdens het vroege beleg van Juda 

en weggevoerd naar Babylon. Dit boek geeft historisch en profetisch 
onderwijs, dat belangrijk is om Bijbelse profetie te begrijpen. 

 
Hosea:  De trouweloosheid van Israël, hun straf en herstel door God. 

 

Joël:  Vertelt over de plagen die aan het toekomstige oordeel voorafgaan. 

 

Amos:  Tijdens een periode van materiële voorspoed en morele terugval, waarschuwde 

Amos Israël en omliggende volkeren voor Gods toekomstige oordeel ten 

gevolge van hun zonden. 

 

Obadja: Gods oordeel over Edom, een slecht volk dit zich ten zuiden van de Dode Zee 

  ophield. 

 

Jona:  Het verhaal van de profeet Jona die bekering preekte in Nineve, de hoofdstad 

van Assyrië. Het boek openbaart Gods liefde en Zijn bekeringsplan voor de 

heidenen. 
 

Micha:  Nog een profetie tegen de zonden van Israël. De geboorteplaats van Jezus 
  wordt voorspeld (700 jaar voor Zijn geboorte!). 
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Nahum: Vertelt over de vernietiging van Nineve, die op komst is. Nineve is ten gevolge 

van haar bekering, ten tijde van Jona, 150 jaar gespaard voor het oordeel. 

 

Habakuk: Openbaring van Gods plan om een zondig volk te straffen met behulp van een 
  volk dat nog meer zondigt. Er wordt onderwezen dat ‘de rechtvaardige door 

  geloof zal leven.’ 
 

Zefanja: Oordeel en herstel van Juda. 
 

Haggaï: Dringt er bij de Joden op aan de tempel te herbouwen na een vertraging van 15  
  jaar door vijandelijke weerstand. 

 

Zacharia: Nog meer aandringen om de tempel af te maken en de geestelijke toewijding te 

  vernieuwen. Voorspelt de eerste en de tweede komst van Jezus. 

 

Maleachi: Waarschuwt tegen geestelijke lauwheid en voorspelt de komst van Johannes de 

  Doper en Jezus. 

 

 Het volgende schema toont wanneer de profeten actief waren en tot wie zij profeteerden: 

 

Oud Testamentische profeten 

 

Profeet:   Profeteerde tot:    Tijdsperiode: 

Jona    Assyrië, voor de ballingschap   783 - 773 v.C. 

Nahum    Assyrië, voor de ballingschap   652 - 622 v.C. 

Obadja    Edom, voor de ballingschap   841 - 830 v.C. 

Hosea    Israël, voor de ballingschap   753 - 713 v.C. 

Amos    Israël, voor de ballingschap   767 - 753 v.C. 

Jesaja    Juda, voor de ballingschap   739 - 690 v.C. 

Jeremia/Klaagliederen Juda, voor de ballingschap   627 - 573 v.C. 

Joël    Juda, voor de ballingschap   830 - 820 v.C. 

Micha    Juda, voor de ballingschap   735 - 701 v.C. 

Habakuk   Juda, voor de ballingschap   621 - 610 v.C. 

Zefanja   Juda, voor de ballingschap   635 - 623 v.C. 
 

Ezechiël   Juda, tijdens de ballingschap   593 - 560 v.C. 
Daniël    Juda, tijdens de ballingschap   605 - 536 v.C. 

 
Haggaï    Juda, na de ballingschap   520 - 505 v.C. 

Zacharia   Juda, na de ballingschap   520 - 488 v.C. 
Maleachi    Juda, na de ballingschap    438 - 415 v.C. 
 

 



Inleiding Oude Testament 

135 van 211 

24. Jesaja 

 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Jesaja. 
Voor wie?:   Juda. 

Doel:   Terechtwijzing en verbetering. 

Sleutelvers: Jes. 53:6 

 

Principe voor leven en bediening: 

Rebellie leidt naar vergelding. Bekering leidt naar herstel. 

 

Hoofdpersonen: Jesaja, Hizkia.  

 

Schematisch overzicht 

 

Deel 1 
 

I. Profetieën over Juda en Jeruzalem:       1:1 – 12:6 
 A.  Algemene inleiding:       1:1-31 

 B. Zegening door reiniging;      2:1 – 4:6 
 C. Straf op zonden van Israël:      5:1-30 

 D. De roeping en de opdracht van de profeet:   6:1-13 
 E. De profetie over Immanuël:      7:1-25 

 F. De profetie over de invasie door Assyrië:    8:1-22 
 G. Messiaanse voorspelling en waarschuwing:   9:1-21 

 H. Bestraffing van Assyrië:      10:1-34 

 I. Herstel en zegen:        11:1-16 

 J. Aanbidding:        12:1-6 

 

II. Profetieën tegen vreemde landen en steden:     13:1 – 23:18 

 A. Babylon:         13:1 – 14:23 

 B. Assyrië:         14:24-27 

 C. Filistea:         14:28-32 

 D. Moab:         15:1 – 16:14 

 E. Damaskus:         17:1-14 

 F. Landen aan de overzijde van de rivieren in Ethiopië:  18:1-7 
 G. Egypte:         19:1-25 

 H.  Egypte en Ethiopië:       20:1-6 
 I. Duma (Edom):        21:11-12 
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 J. Arabië:         21:13-17 

 K. Het dal van het gezicht:      22:1-25 

 L. Tyrus:         23:1-18 

 

III. Profetieën over de vestiging van het Koninkrijk:    24:1 – 27:13 
 A. De verdrukking:        24:1-23 

 B. De aard van het Koninkrijk:      25:1-12 
 C. Getuigenis van hersteld Israël:     26:1 – 27:13 

 
IV. Profetie over Juda met betrekking tot Assyrië:     28:1 – 35:10 

 A. De val van Samaria:       28:1-13 
 B.  Waarschuwing voor Juda:      28:14-29 

 C. Aanval op Jeruzalem:       29:1-4 

 D. De aanvaller gedwarsboomd:      29:5-8 

 E. Redenen voor de beproeving:     29:9-16 

 F. Zegeningen van de uiteindelijke bevrijding:   29:17-24 

 G. Waarschuwing tegen een Egyptisch bondgenootschap: 30:1-14 

 H. Aansporing om bij God hulp te zoeken:    30:15 – 31:9 

 I. De Messiaanse vrederijk:      32:1 – 33:24 

 J. Het oordeel over de volkeren:     34:1-17 

 K. De zegen van het Koninkrijk:     35:1-10 

 

Overgangsdeel: 

Hoofdstuk 36-39 zijn een historische overgang van de Assyrische naar de Babylonische 

periode. 
 

I. Invasie door Sanherib:         36:1 – 37:38 
 

II. Ziekte en herstel van Hizkia:        38:1-22 
 

III.  Aankomst van een Babylonisch gezantschap en ballingschap:  39:1-8 
 

Deel 2 

 

I. Troost voor hen die in ballingschap zijn door belofte op herstel:  40:1 – 66:24 

 A. De belofte op herstel:       40:1-11 

 B. De basis voor troost: Gods karakter:    40:12-31 

 C. De reden voor troost:       41:1-29 

 D. De Trooster:        42:1-25 

 E. De gevolgen van de troost:      43:1 – 47:15 

  1. Het volk hersteld:     43:1 – 45:25 

  2. De val van de afgoden van Babel:   46:1-13 

  3. De val van Babel:     47:1-15 

 F.  Vertroostende aansporing voor de bevrijden  

       uit de ballingschap:  48:1-22 
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II. Troost voor de ballingen door de profetie over Jezus de Verlosser: 49:1 – 57:21 

 A. Roeping en werk:       49:1-26 

 B. Gehoorzaamheid en getrouwheid:     50:1-11 

 C. Verlossing van Israël:       51:1 – 52:12 

 D. Boetedoening en verhoging:      52:13 – 53:12 
 E. Herstel van Israël:       54:1-17 

 F. Wereldwijde redding:       55:1-13  
 G. Zijn waarschuwingen en beloften:     56:1 -57:21 

 
III. Troost voor de ballingen met een profetie over de toekomstige 

         glorie van Israël:  58:1 – 66:24 
 A. Obstakels voor het herstel en de verwijdering daarvan: 58:1 – 59:21 

 B. Glorie van Jeruzalem in het Messiaanse tijdperk:  60:1-22 

 C. Zegeningen van de Messias voor Israël en de wereld: 61:1-11 

 D.  Gods liefde voor Jeruzalem en de resultaten daarvan: 62:1-12 

 E. De overwinning over Israëls vijanden, door God, 

  heeft de erkenning van bevrijdingen in het verleden 

          tot gevolg: 63:1-14 

 F. Gebed van het restant:       63:15 – 64:12 

 G. Het antwoord van God:       65:1-25 

 H. Zegeningen van het Messiaanse Koninkrijk:   66:1-24 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Jesaja: ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Jesaja? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Jesaja geschreven? _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Jesaja. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Het boek Jesaja kan vergeleken worden met de Bijbel: 

 

• De Bijbel heeft 66 boeken. Jesaja heeft 66 hoofdstukken 

• Het Oude Testament heeft 39 boeken die over de geschiedenis en de zonde van 
Israël gaan. Het 1e deel van Jesaja heeft 39 hoofdstukken met hetzelfde onderwerp. 

• Het Nieuwe Testament heeft 27 boeken die de bediening van Jezus Christus 
beschrijven. Het laatste deel van Jesaja heeft 27 hoofdstukken over hetzelfde 

onderwerp. 

• Het Nieuwe Testament begint met de bediening van Johannes de Doper. Het 2
e
 deel 

van Jesaja begint met de voorspelling van die bediening. 

• Het Nieuwe Testament eindigt met de beschrijving van de nieuwe hemel en aarde. 
Jesaja eindigt met een beschrijving over hetzelfde onderwerp. 

 

2. Jesaja bevat veel belangrijke teksten: 

 

• De enige Oud Testamentische profetie over de maagdelijke geboorte van Jezus: Jes. 

7:14 

• Eén van de duidelijkste uitspraken over de Drie-eenheid: Jes. 48:16 

• Het meest belangrijke hoofdstuk in het Oude Testament: Jes. 53 
 

3. Bestudeer het gebruik van het woord ‘heil’ in Jesaja. Het komt 17 keer voor. 
    Bestudeer het gebruik van het woord ‘verlossen’ in Jesaja. Het komt 13 keer voor. 

    Bestudeer het gebruik van het woord ‘redden’ in Jesaja. Het komt 10 keer voor 
 

4. Belangrijke onderwerpen in Jesaja, die je kunt bestuderen, zijn: 

 

• Wat het boek openbaart over het karakter van God 

• Wat het boek openbaart over de bediening van Jezus 

• De verdrukking 

• De regering door Jezus Christus 
 

5. Geestelijke sleutels tot de bediening van Jesaja zijn: 

 
 - Overtuiging: Jes. 6:5  - Toewijding: Jes. 6:8 

 - Belijdenis: Jes. 6:5  - Opdracht:  Jes. 6:9 
 - Reiniging: Jes. 6:7 
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25. Jeremia 

 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Jeremia. 
Voor wie?:   Juda. 

Doel:   Waarschuwing voor het komende oordeel van ballingschap en oproep tot 

bekering. 

Sleutelvers: Jer. 33:3 en 1:7-8 

 

Principe voor leven en bediening: 

Nationale rampen en achteruitgang zijn vaak het gevolg van ongehoorzaamheid aan God. 

 

Hoofdpersonen: Jeremia.  

 

Schematisch overzicht 

 
I. Inleiding: de roeping van de profeet:      1:1-19 

 
II. Profetieën tegen Juda en Jeruzalem:      2:1 – 45:5 

 A. profetieën tijdens de regering van Josia en Jojakim:  1:1 – 20:18 
  1. 1e profetie: zonde en ondankbaarheid:  2:1 – 3:5 

  2. 2
e
 profetie: vernietiging vanuit het noorden: 3:6 – 6:30 

  3. 3e profetie: dreiging van ballingschap:  7:1 – 10:25 

  4. 4
e
 profetie: verbroken verbond en teken van 

         de gordel: 11:1 – 13:27 

  5. 5
e
 profetie:       14:1 – 17:27 

   a. Grote droogte:    14:1 – 15:21 

   b. De ongehuwde profeet:   16:1 – 17:18  

   c. Waarschuwing over de sabbat: 17:19-27 

  6. 6e profetie: het teken bij de pottenbakker: 18:1 – 20:18 

 B. Profetieën bij verschillende perioden voor  

      de val van Jeruzalem:   21:1 – 39:18 

  1.  Straf voor Zedekia en het volk:   21:1 – 29:32 

  2. Toekomstig Messiaanse Koninkrijk:  30:1 – 33:26 

  3. Zonde van Zedekia, Rechabieten loyaal:  34:1 – 35:19 

  4. Tegenstand van Jojakim:    36:1-32 
  5. Ervaringen van Jeremia tijdens het beleg: 37:1 – 39:18 
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 C. Profetieën na de val van Jeruzalem:    40:1 – 45:5 

  1. Bediening van Jeremia onder het restant:  40:1 – 42:22 

  2. Bediening van Jeremia in Egypte:   43:1 – 44:30 

  3.  Boodschap van Jeremia aan Baruch:  45:1-5 

 
III. Profetieën tegen de volkeren:        46:1 – 51:64 

 A. Tegen Egypte:        46:1-28 
 B. Tegen Filistea:        47:1-7 

 C. Tegen Moab:        48:1-47 
 D. Tegen Ammon:        49:1-6 

 E. Tegen Edom:        49:7-22 
 F. Tegen Damaskus:       49:23-27 

 G. Tegen Arabië:        49:28-33 

 H. Tegen Elam:        49:34-39 

 I. Tegen Babylon:        50:1 – 51:64 

 

IV. Bijlage: val en bevrijding:        52:1-:34 

 A. De val en ballingschap van Juda:     52:1-30 

 B. De bevrijding:        52:31-34 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Jeremia: _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Jeremia? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Jeremia geschreven? ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Jeremia. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Jeremia gebruikte verschillende voorwerpen. De tastbare voorwerpen werden gebruikt om 

    een geestelijke waarheid duidelijk te maken. Bestudeer de voorwerpen in Jeremia:  

 
 - amandeltwijg:   Jer. 1:11  - gebroken kruik:  Jer. 19 

 - kokende pot:   Jer. 1:13  - twee korven vijgen: Jer. 24 
 - linnen gordel:   Jer. 13:1-11 - banden en jukken: Jer. 27 

 - gevulde wijnkruiken:  Jer. 13:12-14 - een akker kopen: Jer. 32 
 - grote droogte:   Jer. 14-15  - verborgen stenen: Jer. 43:8-13 

 - werkstuk van pottenbakker: Jer. 18  - boek in de rivier: Jer. 51:60-64 
 

2. Jeremia was die enige Bijbelse profeet die niet voor zijn volk mocht bidden: Jer. 7:16;  

    11:14; 14:11; 16:5 

 

3. Het lijden van Jeremia had overeenkomsten met het lijden van Jezus: 

 

• Beiden werden niet geloofd door hun families: Jer. 12:6, Joh. 7:5 

• Beiden werden naar het leven gestaan door de ingezetenen van hun woonplaats: Jer. 
11:21, Luk. 4:28-30 

• Beiden werden gehaat door de religieuze wereld: Jer. 26:7-8, Joh. 11:47-53 

• Beiden werden aangeklaagd door de leiders van de synagoge: Jer. 20:1, Joh. 

18:13,24  

• Beiden werden geholpen door een koning: Jer. 38:16, Luk. 23:4 

• Beiden huilden over Jeruzalem: Jer. 9:1, Luk. 19:41 

• Beiden werden overeenkomstig beschreven: Jer. 11:19, Jes. 53:7 

• Beiden voorspelden de vernietiging van de tempel: Jer. 7:11-15, Math. 24:1-2 



Inleiding Oude Testament 

144 van 211 

26. Klaagliederen 

 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Jeremia. 
Voor wie?:   Joodse ballingen in Babylonische gevangenschap. 

Doel:   Bekering bewerken, die noodzakelijk is voor het geestelijke herstel. 

Sleutelvers: Klaagl. 3:22-23 

 

Principe voor leven en bediening: 

God is getrouw, zowel in oordeel als in genade. 

 

Hoofdpersonen: Jeremia.  

 

Schematisch overzicht 

 

I. De toestand van Jeruzalem:        1:1-22 
 Let op de volgende beschuldigende verzen: 1:1, 3, 8-9, 17 

 
II. Straf van God: het resultaat beschreven:      2:1-22 

 A. God heeft elk huis in Juda vernietigd:    2:1-2 
 B. Elke vesting is afgebroken:      2:2 

 C. De boog van oordeel was over het land:    2:4 
 D. Paleizen vernietigd, vestingen vernield:    2:5  

 E. De tempel is gevallen:       2:6-7 
 F. Muren en wallen vernietigd:      2:8 

 G. Poorten vernietigd:       2:9 

 H. De vijanden van Juda kregen de vrijheid om te vernietigen:2:15-16 

 I. Lichamen van de gevallenen liggen op straat:   2:21-22 

 

III. De profeet van God:         3:1-66 

 A. De smart van de profeet:      3:1-19 

 B. De zekerheid van de profeet:      3:21-27; 31-33 

 C. Het advies van de profeet:      3:40-66 

 

VI. Voortzetting van de beschrijving van de omstandigheden:   4:1-22 

 A. Dorstige kinderen:       4:4 
 B. Jeugd slecht behandeld:      4:2-5 

 C. Er heerst honger:        4:5, 9 
 D. machtige vorsten zien er nu heel slecht uit:   4:7-8 
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 E. Vrouwen kookten en aten hun eigen kinderen:   4:10 

 F. Valse profeten en priesters wankelden als blinden op straat:4:14 

 G. Belofte op einde van de ballingschap:    4:20 

 

V. Het gebed van de profeet:        5:1-18 
 Het was een gebed van: 

 A. Gedenken:         5:1 
 B. Berouw:         5:16 

 C. Erkennen van God:       5:19 
 D. Vernieuwing:        5:21 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Klaagliederen: ________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Klaagliederen? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Klaagliederen geschreven? ______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Klaagliederen. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Een belangrijke tekst over de getrouwheid van God staat in Klaagl. 3:21-33. Vergelijk die  

    met 2Tim. 2:13. 

 
2. Vergelijk Openb. 18 met Klaagl. In Klaagl. huilt de profeet om de vernietiging van de  

    Messiaanse stad Jeruzalem. In Openb. 18. huilen handelaren om de vernietiging van de 
    Materialistische stad Babylon. 

 
3. Lees Klaagl. 5:16. Hier staan de redenen voor Gods oordeel. In ongeveer 1000 v.C. maakte  

    David van Jeruzalem een hoofdstad. God zegende de stad ongeveer 400 jaar en  
    spaarde haar zelfs toen de Noordelijke stammen in ballingschap gingen naar Assyrië. Zijn 

    genade had eigenlijk geen zin (in onze ogen) omdat Juda toch doorging met zondigen. 

    Daarom kwam het oordeel.  

 

4. De Joden lezen al eeuwenlang in het openbaar Klaagliederen, elk jaar op de 9
e
 Av. Ze doen 

    Dit ter nagedachtenis van de tempelvernietiging in 586 v.C en 70 A.D. 

 

5. Men zegt dat Jeremia huilde over Jeruzalem buiten de noordelijke muur onderaan een 

    heuvel met de naam: Golgotha. De plaats waar Christus later zou sterven. 

 

6. Jeruzalem wordt voorgesteld als een vrouw. Schrijf op wat er gebeurde in Jeruzalem en 

    Waarom het gebeurde. Noteer haar emoties, de angst voor haar kinderen en de 

    gedachten en herinneringen waar zij mee moet afhandelen. 

 
7. Schrijf op wat je leerde over God in dit boek: Zij karakter, Zijn oordelen, en wat de reden is 

    Voor Zijn handelen. Een voorbeeld: Klaagl. 1:5 zegt dat Juda kommer heeft vanwege haar 
    overtredingen en dat haar kinderen daardoor in ballingschap gingen. 

 
8. Waarom denk je dat God met zonde omgaat zoals Hij dat doet? Hoe moeten wij daarop 

    reageren? Lees Klaagl. 3 opdat je ‘dansen’ geen ‘rouwklacht’ wordt. 
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27. Ezechiël 

 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Ezechiël. 
Voor wie?:   Juda. 

Doel:   Waarschuwing voor de komende ballingschap en profetie ten tijde van de 

ballingschap. 

Sleutelvers: Ezech. 22:30 

 

Principe voor leven en bediening: 

De Heer laat historische gebeurtenissen plaatsvinden opdat de volkeren zullen weten dat Hij 

God is. 

 

Hoofdpersonen: Ezechiël.  

 

Schematisch overzicht 

 

Deel 1: Profetieën voor het beleg van Jeruzalem: hoofdstuk 1-24 
 

Zes jaar voor de vernietiging van Jeruzalem begint Ezechiël Juda te waarschuwen door 
middel van profetie. 

 
I. Roeping en opdracht van de profeet:      1:1 – 3:27 

 A. Het visioen:        1:1-28 
 B. De roeping:        2:1 – 3:27 

 

II. Profetieën tegen Juda en Jeruzalem:      4:1 – 24:27 

 A.  Vernietiging voorspeld:      4:1 – 7:27 

  1. Door tekenen en symbolen:    4:1 – 5:17 

  2. Door profetie:      6:1 – 7:27 

 B. De zonde van Jeruzalem en haar straf:    8:1 – 11:25 

  1. Visioen van de zonde:     8:1-8 

  2. Straf:        9:1 – 11:25 

 C. De noodzaak van straf:       12:1 – 19:14 

 D. Laatste waarschuwing voor de val:     20:1 – 24:27 
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Deel 2: Profetieën tijdens het beleg van Jeruzalem: hoofdstuk 25-32  

 

Deze profetieën waren gericht op de vijanden van Juda. 

 

I. Profetieën tegen de buurlanden:       25:1 – 32:32 
 A. Tegen Ammon:        25:1-7 

 B. Tegen Moab:        25:8-11 
 C. Tegen Edom:        25:12-14 

 D. Tegen Filistea:        25:15-17 
 E. Tegen Tyrus:        26:1 – 28:19 

 F. Tegen Sidon:        28:20-26 
 G.  Tegen Egypte:        19:1 – 32:32 

 

Deel 3: Profetieën na het beleg van Jeruzalem: hoofdstuk 33-48  

 

Deze profetieën gaan over het herstel van Juda. 

 

I. Gebeurtenissen die vooraf gaan aan de vestiging van het Koninkrijk: 33:1 – 39:29 

 A. De goddeloze gereinigd:      33:1-33 

 B. Valse herders ruimen het veld voor de Goede Herder: 34:1-31 

 C. Herstel van het land:       36:1-15 

 D. Herstel van het volk:       36:16 – 37:28 

 E. Oordeel over de vijanden van Israël:    38:1 – 39:24 

 F. Hersteld Israël:        39:25-29 

 
II. Het Koninkrijk:          40:1 – 48:35 

 A. De tempel:         40:1 – 43:27 
 B. De aanbidding:        44:1 – 46:24 

 C. Het land:         47:1 – 48:35 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Ezechiël: ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Ezechiël? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Ezechiël geschreven? __________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Ezechiël. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Vergelijk Ezech. 16 met het boek Hosea 

 

2. Het meest levendige visioen in het Oude Testament is ‘het dal van de dorre 
    doodsbeenderen’ (Ezech. 37). Bestudeer dit hoofdstuk. 

 
3. Dit boek beschrijft één van de zeven Bijbelse tempels, namelijk die in het 1000 jarige rijk. 

    Zie Ezech. 40-48. Lees over de andere Bijbelse tempels in: 
 

- De tabernakel van Mozes: Ex. 40  - De tempel van het Lichaam van Christus: Joh. 2 
- De tempel van Salomo: 1Kon. 6  - De geestelijke tempel van de Kerk: Hand. 2 

- De tempel in de verdrukking: Openb. 11- Die van Zerubbabel/Herodes: Ezra 6; Joh. 2  

 

4. Het is belangrijk dat je weet dat God de gebeurtenissen in de geschiedenis bepaalt, met 

    de volgende gedachte: Hij wil dat de volkeren beseffen dat Hij de echte God is. De 

    uitspraak: ‘En zij zullen weten dat Ik de Here ben’ komt 38 keer in dit boek voor. 

    Onderstreep die uitspraak om je erbij te bepalen wat Gods doel is bij Zijn handelen. 

 

5. Ezechiël was een profeet met gezichten. Toen hij in ballingschap was, schreef hij: “werd de 

    hemel geopend en zag ik gezichten van Godswege” (Ezech. 1:1). Hier zijn gezichten die hij 

    had:  

 

• Het gezicht van de cherubs:     Ezech. 1:1 – 3:13 

• Het gezicht van de heerlijkheid en de goddeloosheid: Ezech. 8:1 – 11:25 

• Het gezicht van de onnutte wijnstok:    Ezech. 15:18 

• Het gezicht van de dorre doodsbeenderen:   Ezech. 37:1-28 
 

6. Gelijkenissen en symbolen in Ezechiël: 

 

• De gelijkenis van de twee arenden staan voor de koning van Babel en Egypte. De 
hoogste twijg staat voor Jojachin; het zaad van het land was Zedekia en de jonge 

twijg was de Messias (Ezech. 17). 

• Ezech 20-23 bevat verschillende gelijkenissen. Een heel belangrijke is die van de 

twee zusters Ohola en Oholiba. Zij staan voor het verval van Israël en Juda tot 

afgoderij. 

• De gelijkenis van de kokende pot symboliseert de toestand van Jeruzalem tijdens de 
invasie door Babel: Ezech. 11:1-13. 

• De twee stukken hout symboliseren respectievelijk Juda en Israël, die volledig 
verenigd zullen worden onder de Herder Koning: Ezech 37:15-28. 
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28. Daniël 
 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Daniël. 
Voor wie?:   De  Joodse ballingen. 

Doel:   Tonen hoe God de aangelegenheden van mensen leidt. 

Sleutelvers: Dan. 12:3 

 

Principe voor leven en bediening: 

God is soeverein en Hij eert wie Hem eren. 

 

Hoofdpersonen: Daniël.  

 

Schematisch overzicht 

 

I. Inleiding en achtergrond: de reden voor de welvaart van Daniël:  1:1-21 
 

II. Visioenen en gebeurtenissen onder Nebukadnessar:    2:1 – 6:28 
 A. Het beeld en de uitleg:       2:1-49 

  Vier koninkrijken in de wereld: 
  1. Babel:  626 v.C. 

  2. Medië-Perzië: 539 v.C. 
  3. Griekenland: 332 v.C. 

  4. Rome:  63 v.C. 
 B. De vurige oven:        3:1-30 

  1. Bevel van de koning:     3:1-7 

  2. De houding van Gods mensen:   3:8-23 

  3. Oordeel en bevrijding:     3:24-30 

 C. Het visioen van de boom en haar betekenis:   4:1-37 

  1. De droom van Nebukadnessar:   4:1-18 

  2. De uitleg:       4:19-27 

  3. De vervulling:      4:28-37 

 D. Het feest van Belsazar:       5:1-31 

  1. Het feest:       5:1-4 

  2. Het oordeel:      5:5-9 

  3. De zoektocht naar een uitlegger:   5:10-16 
  4. De uitleg:       5:17-29 

  5. De vervulling:      5:30-31 
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 E. De bevrijding uit de leeuwenkuil:     6:1-28 

  1.  Een boos plan:      6:1-9 

  2. De reactie van Daniël:     6:10-20 

  3. Bevrijding uit de kuil:     6:21-28 

 
III.  Visoenen ten tijde van Belsazar, Darius en Kores:    7:1 – 12:13 

 A. De vier beesten en de uitleg:      7:1-28 
  1.  Ze komen uit de grote zee:    7:1-3 

   (a) Beest als een leeuw: Babel  7:4 
   (b) Beest als een beer: Medië-Perzië: 7:5 

   (c) Beest als een luipaard: Griekenland: 7:6 
   (d) Beest als een monster: Rome:  7:7 

  2. De kleine horen (antichrist):    7:8 

  3. Het Koninkrijk van God:    7:9-14 

  4. Uitleg:       7:15-28 

 B. De ram en de bok en uitleg:       8:1-27 

  1. Inleiding:       8:1-2 

  2. Visioen:       8:3-14 

   (a) Ram: Medië-Perzië:   8:3-4 

   (b) Bok: Griekenland:    8:5-14 

  3. Openbaring over Antiochus Epiphanes  

       en de antichrist:  8:15-27 

 C. De zeventig weken:        9:1-27  

  1. Inleiding:       9:1-2 

  2. Het gebed:       9:3-19 
  3. De zeventig weken:     9:20-27 

 D. Voorbereiding op de laatste openbaring:     10:1-21 
  1. Inleiding:       10:1-3 

  2. De man gekleed in linnen:    10:4-6 
  3.  De reactie van Daniël:     10:8-12 

  4.  Conflict tussen Gabriël en vorst van Perzië: 10:13 
  5. Reden voor de komst van de engel:   10:14-21 

 E. Visioen over gebeurtenissen vanaf Darius tot het 

        einde der tijden:   11:1 – 12:13 

  1. Openbaring van toekomstige gebeurtenissen: 11:1 – 12:3 

  2. Bevel het boek te verzegelen:   12:4 

  3. Laatste gesprek met de boodschapper:  12:5-13 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Daniël: ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Daniël? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Daniël geschreven? ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Daniël. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Ezechiël verwijst naar Daniël. Hij vergelijkt hem met Noach en Job: Ezech. 14:14. Hij 

    verwijst ook naar de wijsheid van Daniël: Ezech. 28:3. Jezus citeert Daniël: Math. 24:15. 

 
2. Daniël bevat een geweldig gebed van persoonlijk belijden: Dan. 9:3-19 

 
3. Belangrijke dingen in Daniël: 

 

• Het meest dramatische feest: Dan. 5 

• De enige Oud Testamentische beschrijving van de Vader: Dan. 7:9-14 

• Het enige boek waarin twee aartsengelen genoemd zijn: Gabriël en Michaël: Dan. 
9:21; 10:13; 12:1 

• Een uitleg waarom gebed soms verhinderd wordt: Dan. 10:10-13 

• De meest volledige beschrijving van de antichrist: Dan. 7:7-27; 8:23-25; 9:26; 

11:36-45 

 

4. Het visioen van de 70 weken (Dan. 9:24-27) gebruikt het woord ‘week’ om een periode van  

    70 jaar aan te geven. Wanneer er dan 70 weken aangegeven zijn, gaat het over 490 jaar. De 

    verdeling van die jaren is als volgt: 

 

• 7 weken, of 49 jaar beginnend bij het bevel Jeruzalem te bouwen onder Ezra en 
Nehemia. 

• 62 weken of 434 jaar van af de bouw van de muur van Jeruzalem tot de kruisiging, 
toen Jezus, de gezalfde die uitgeroeid werd. 

• Na de 69e week heidense regering gedurende onbepaalde tijd. We bevinden ons nu 

in deze periode en wachten op de terugkomst van Jezus. 

• 70e week, 7 jaren die nog moeten komen. De tijd waarin God met Israël afhandelt. 

Het is de tijd waarin de antichrist aan de macht komt en de verdrukking begint.  Dit 

gaat over in de tijd van grote benauwdheid (Dan. 12), die de grote verdrukking uit 

Openbaring is. 

 

5. De opkomst en de val van de wereldrijken vindt je in Dan. 2, 7-8. Hier is een samenvatting: 

 

Beelden van heidense machten: 

 
Rijk:   Beeld:  Metaal: Dan. 2: dier/persoon:  Dan. 7:  

Babel   Hoofd  Goud  37-38  Leeuw met adelaarsvleugels 4 
Medië-Perzië Borst/armen Zilver 39  Beer met 3 ribben  5 

Griekenland Buik/dijen  Brons 39  Luipaard met 4 vleugels 6 
Rome  benen  IJzer  40  Vreselijk beest   7 

Hersteld Rome voeten/tenen IJzer/leem 41-43  Tien horens   7 

Koninkrijk Gods   Rollende steen 44-45  Zoon des mensen: 13-14, 27 
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29. Hosea  
 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Hosea. 
Voor wie?:   Noordelijke koninkrijk van Israël. 

Doel:   Israël alarmeren vanwege haar zondige toestand en haar terugbrengen naar 

God. 

Sleutelvers: Hos. 4:1 

 

Principe voor leven en bediening: 

Ervaring bevordert begrip en meeleven 

 

Hoofdpersonen: Hosea, Gomer Lo-Ruchama, Lo-Ammi.  

 

Schematisch overzicht 

 
I. Inleiding:           1:1 

 
II. Het symbolische voorbeeld:        1:2 – 2:23 

 A. Israël verworpen: huwelijk van Hosea, geboorte  
       van zijn kinderen:  1:2-9 

  1. Opdracht om ontuchtige vrouw te nemen: 1:2-3 
  2. Jizreël, symbool omverwerpen huis van Jehu: 1:4-5 

  3.  Lo-Ruchama: geen genade meer voor Israël: 1:6-7 
  4. Lo-Ammi: volledige verwerping van Israël: 1:8-9  

 B. Israël getroost:        1:10-11 

 C. Israël getuchtigd:        2:1-13 

  1. Veroordeling van zondig gedrag:   2:1-7 

  2. Straf nader uitgelegd:     2:8-13 

 D. Israël hersteld:        2:14-23 

  1. Belofte van bekering:     2:14-17 

  2. Vernieuwing van het verbond:   2:18-23 

 

III. Redding van een overspelige vrouw:      3:1-5 

 A. Ervaringen van Hosea:       3:1-3 

 B. Overeenkomstige ervaringen van Israël:    3:4-5 



Inleiding Oude Testament 

157 van 211 

IV. De overwinning van Goddelijke liefde bij het herstel van 

        een berouwvol volk:  4:1 – 14:19 

 A. Schuld van Israël:       4:1-19 

  1. De algemene beschuldiging:    4:1-5 

  2. Bewust negeren:      4:6-11  
  3. Afgoderij:       4:12-19 

 B. Het Goddelijk ongenoegen:      5:1-15 
  1. Schuld van priesters, volk, leiders:   5:1-7 

  2. Oordeel komt eraan:     5:8-15 
 C. Het berouwvolle restant:      6:1-3 

  1. Bekeer je met de juiste hartshouding:  6:1-3 
 D. De reactie van God:       6:4 – 13:8 

  1. God is niet misleid:     6:4-11 

 E. Nationale regering is corrupt:     7:1-7 

 F. Buitenlandse politiek is corrupt:     7:8-16 

 G. Gevolgen van de nationale corruptie:    8:1-14 

 H. De afvalligheid en haar straf:      9:1-9 

 I. Toen God Israël vond en wat er van hun werd:   9:10-17 

 J. Nep koningen en goden:      10:1-3 

 K. Rechtvaardigheid wordt gif:      10:4-5 

 L. Assyrië wordt gebruikt in het oordeel:    10:6-7 

 M. Het geweld in het oordeel:      10:8 

 N. Volharden in rebellie:       10:9-15 

 O. Ondankbaarheid voor Gods liefde:     11:1-11 

 P. Israël leeft op de wijze van Kanaän:    12:1-14 
 Q. Afgoderij is de basis van vernietiging:    13:1-8 

 
V. Het uiteindelijke herstel:        13:9 – 14:10 

 A. God niet vertrouwen:       13:9 – 14:1 
 B. Oproep tot bekering:       14:2-4 

 C. Belofte van genezing:       14:5-9 
 D. Nawoord:         14:10 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Hosea: ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Hosea? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Hosea geschreven? ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Hosea. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Lees 2Kon. 14:23 – 17:41. Deze tekst beschrijft de tijd waarin Hosea profeteerde. 

 

2. De volgende voorbeelden voor zonde worden door God in Hosea gebruikt: 
 

 - overspelige vrouw: Hos. 3:1 - dronkaard: Hos. 4:11 
 - weerspannige koe: Hos. 4:16 - troep bandieten: Hos. 6:9 

 - overspeligen: Hos. 7:4  - gloeiende oven: Hos. 7:7 
 - halfbakken koek: Hos. 7:8  - onnozele duif: Hos. 7:11 

 - bedrieglijke boog: Hos. 7:16 - verslonden: Hos. 8:8 
 - onbehaaglijk voorwerp: Hos. 8:8 - wilde ezel: Hos. 8:9 

 

3. Waar wilde God dat Hosea met een hoer trouwde? De redenen zijn: 

 

1. Door een ontrouwe vrouw te trouwen begreep Hosea wat God ervoer in Zij hart. 

Gods volk pleegde geestelijk overspel. 

2. Het huwelijk van Hosea was een tastbaar en zichtbaar beeld van Gods boodschap 

aan Israël. 

3. God gaf Hosea de opdracht zijn kinderen namen te geven die de toekomstige 

straffen beschreven en het eventuele herstel van Israël. 

 

4. Lijst van enkele zonden die in Hosea genoemd worden: 

 

 - trouweloosheid: Hos. 4:1 - liefdeloosheid: Hos. 4:1 - bedrog: Hos. 7:1 
 - diefstal: Hos. 7:1  - verwerping: Hos. 5:2  - ontucht: Hos. 5:3 

 - afdwaling: Hos. 11:7  - goddeloosheid: Hos. 10:13 - misdaad: Hos. 10:13 
 - leugen: Hos. 10:13  - afgoderij: Hos. 10:1  - wetteloosheid: Hos. 8:12 

 
5. Hosea gebruikte harde taal om de boodschap van God door te geven. Hij gebruikte de 

    woorden: ontucht (14 x); minnaars (6 x); verschillende vormen van het woord ‘overspel’  
    (6 x); wandaden (2 x); hoeren (1 x). 

 

6. Hosea gebruikte drie beelden om de relatie van God tot Zijn volk te beschrijven: het 

    voorbeeld van een vader en zoon (Hos. 11:1); een man en zijn vrouw (Hos. 2:17) en de 

    koning en zijn onderdanen (Hos. 13:10). 
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30. Joël 

 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Joël. 
Voor wie?:   Juda. 

Doel:   Juda waarschuwen vanwege hun zonden en wijzen op de noodzaak van 

bekering. Informatie over Gods toekomstplannen met het volk. Een eerste 

oordeel (Joël 1:2 – 2:17) gaat vooraf aan een groter oordeel (Joël 2:18 – 

3:21). 

Sleutelvers: Joël 2:28-29 

 

Principe voor leven en bediening: 

Zelfs te midden van een terechtwijzend oordeel, plant God toekomstige zegeningen voor Zijn 

volk. 

 

Hoofdpersonen: Joël.  
 

Schematisch overzicht 
 

I. De profeet voorgesteld:        1:1 
 

II. Een type van ‘de dag des Heren’:       1:2-20 
 A. Sprinkhanenplaag:       1:2-7 

 B. Het volk tot bekering opgeroepen:     1:8-20 
  1. De oudsten (leiders):     1:2 

  2. Oud en jong:      1:2-3 

  3. Dronkaards:      1:5-7 

  4. Het hele volk:      1:8-12 

  5. Priesters (dienaren des Heren):   1:9 

  6. Landlieden; arbeiders:     1:10-12 

 C. Aansporing tot bekering:      1:13-14 

 D. ‘Dag des Heren’. Gebed om genade:    1:15-20 

  Merk op dat wij moeten…. 

  1. Horen:       1:1 

  2. Wakker worden:      1:5 

  3. Weeklagen:      1:8 
  4. Verslagen zijn:      1:11 

  5. Gekleed zijn in rouwgewaden:   1:13 
  6. Vasten:       1:14 
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  7. Plechtig samenkomen tot bekering:   1:15 

  8. Tot de Here uitroepen:     1:14, 19 

 

III. De dag des Heren:         2:1-32 

 A. Invasie van het leger uit het noorden:    2:1-10 
 B. Gods leger op Armageddon:      2:11 

 C. Het berouwvolle restant:      2:12-17 
  1. Bekeer je hart, niet je klederen:   2:12-14 

  2. Oprechte bekering en vurig gebed:   2:15-17 
 D. Gods reactie op het restant:      2:18-29 

  1. Bekering:       2:18 
  2. Herstel:       2:19-27 

  3. Uitstorting van de Geest:    2:28-29 

  4. Oordeel over de goddelozen:    2:20, 30-31   

  5. Ontkoming voor het restant van Sion:  2:32 

 E. Tekenen voorafgaand aan de dag des Heren:  2:30-32 

 

IV. Het oordeel over de volkeren:       3:1-16 

 A. Israël hersteld:        3:1 

 B. De volkeren geoordeeld:      3:2-3 

 C. Tirus, Sidon en Filistea extra veroordeeld:   3:4-8 

 D. De volkeren de oorlog en het oordeel aangezegd:  3:9-16 

 

V. Profetie over de zegen voor het koninkrijk:     3:17-21 

 A. De verhoging van Jeruzalem:      3:17 
 B. Voorspoed van Juda:       3:18 

 C.  Egypte en Edom verwoest:      3:19 
 D.  Uitleg over de verhoging van Jeruzalem:    3:20-21 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Joël: ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Joël? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Joël geschreven? ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Joël. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Joël was de 1e profeet die ‘de dag des Heren’ gebruikt. Deze term beschrijft de zeven jaren 

    verdrukking die over de aarde zullen komen tijdnes Gods laatste oordeel. Lees over de ‘dag 

    des Heren’ in Joël 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14. 
 

2. Hier is een samenvatting van de toestand van Juda zoals die beschreven wordt door Joël: 
 

• vernietigd door de vijand: Joël 1:4, 6-7 

• Afgesneden wijnstok: Joël 1:7, 10, 12 
(Jezus is de wijnstok, het volk werd van Hem, de bron van het leven, gescheiden) 

• Verwoeste oogst: Joël 1:11-12 

• Eerste liefde verlaten: Joël 1:8 

• Offers ontrukt: Joël 1:9 

• Priesters en dienaren des Heren rouwen: Joël 1:9 

• Blijdschap weg: Joël 1:12, 16 

• Geestelijke honger: Joël 1:17-20 

 

3. Hier is de oplossing die God door Joël geeft: 
 

• Bekering: Joël 2:12-13 

• Erkennen van God: Joël 2:26 

• Relatie (God leren kennen): Joël 2:27 

• Eerbied voor God: Joël 2:27 (“Dat Ik de Here uw God ben, en niemand anders”) 

 

4. Wanneer Juda zich bekeert, gebeurt het volgende: 

 

• Herstel: Joël 2:25 

• Opwekking en verfrissing: Joël 2:23 

• Openbaring: Joël 2:28-31 

• Behoudenis (redding) en vrijzetting (bevrijding): Joël 2:32 

• Gereed zijn (voorbereid, niet beschaamd): Joël 3:13-14 
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31. Amos 
 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Amos. 
Voor wie?:   Israël. 

Doel:   Israël terugroepen naar God. 

Sleutelvers: Am. 4:12 

 

Principe voor leven en bediening: 

De oproep aan de volkeren is nog steeds: “Bereid je voor om God te ontmoeten.” 

 

Hoofdpersonen: Amos.  

 

Schematisch overzicht 

 

I. Inleiding:           1:1-2 
 

II. Oordeel over de buurlanden van Israël:      1:3 – 2:3 
 A.  Damaskus:         1:3-5 

 B. Filistea:         1:6-8 
 C. Tyrus:         1:9-10 

 D. Edom:         1:11-12 
 E. Ammon:         1:13-15 

 F. Moab:         2:1-3 
 

III. Oordeel over Juda en Israël:        2:4-16 

 A. Over Juda:         2:4-5 

 B. Over Israël:        2:6-16 

 

IV. Gods aanklacht tegen de familie van Jakob:     3:1 – 9:10 

 A. Drie veroordelende toespraken:     3:1 – 9:10 

  1. Het oordeel is verdiend:    3:1-10 

   Het oordeel is uitgevaardigd:    3:11-15 

  2.  Het oordeel is verdiend:    4:1-11 

   Het oordeel is uitgevaardigd:    4:12-13 

  3. Het oordeel is verdiend:    5:1-15 
   Het oordeel is uitgevaardigd:    5:16 – 6:14 



Inleiding Oude Testament 

165 van 211 

 B. Vijf symbolische visoenen voor de straf:    7:1 – 9:10 

  1. Sprinkhanen:      7:1-3 

  2. Verterend vuur:      7:4-6 

  3. Het paslood met een historische verwijzing: 7:7-17 

  4. De fruitmand:      8:1-14 
  5. De Heer staat bij het altaar:    9:1-10 

 
V. Hoop op een betere toekomst:       9:11-15 

 A. Wederkomst van Christus en vestiging van  
     de Messiaanse regering:   9:11-12 

 B. Voorspoed in het Koninkrijk van God:    9:13 
 C. Israël hersteld:        9:14-15 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Amos: _______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Amos? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Amos geschreven? _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Amos. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Het wakende oog van God ziet: 

 

 - Zonden uit het verleden: Am. 1:3  - Persoonlijke handelingen: Am. 1:6 
 - Gebroken beloftes: Am. 1:9   - Verborgen vijandig hart: Am. 1:11 

 - Gevoelens en ambities: Am. 1:13  - Geheugen en geliefde zonde: Am. 2:1 
 

2. Amos behandelt vijf zaken die met de dag des Heren te maken hebben: 
 

 - De Koning: Am. 9:11    - De volkeren: Am. 9:12 
 - De aarde: Am. 9:13    - De landen: Am. 9:14 

 - Het land: Am. 9:15 

 

3. Het 1
e
 deel van Amos is geplaatst tussen twee verwijzingen naar een brullende (leeuw) 

    (Am. 1:2 en Am. 3:8). De Leeuw verwerpt eerst de zonden van de heidense wereld (Am. 

    1:3 – 2:3). Daarna kom Juda aan de beurt (Am. 2:4-5) en Israël (Am. 2:6, 16). Het eindigt 

    met een samenbinding van die twee in een laatste uitspraak (Am. 3:1-2).   

 

4. Schrijf alle landen op die in Amos genoemd worden. Vermeld daarbij de redenen waarom 

    zij gestraft worden en de straf die komt. 

 

Land: Straf die komt:  Redenen waarom gestraft wordt: 
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32. Obadja 

 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Obadja. 
Voor wie?:   Het volk Edom. 

Doel:   Waarschuwing voor Gods straf op de zonde. 

Sleutelvers: Obad. 1:4 

 

Principe voor leven en bediening: 

God haalt neer wat in zonde verhoogd is. 

 

Hoofdpersonen: Obadja.  

 

Schematisch overzicht 

 

I. De bestemming van Edom geprofeteerd:      1:1-9 
 A. De boodschap van de Heer aan Obadja over Edom:  1:1 

 B. Onoverwinnelijk Edom wordt overwonnen:   1:2-4 
  1. Zij wordt klein en veracht onder de volkeren: 1:2 

  2. Misleidt door overmoed:    1:3 
  3. Neergehaald door God:     1:4 

 C. Edom wordt volledig geplunderd en verlaten:   1:5-9 
  1. Dieven en rovers:     1:5 

  2. Verborgen schat wordt gezocht:   1:6 
  3. Edom misleidt en verstrikt:    1:7 

  5. De wijzen vernietigd:     1:8 

  6. Helden verschrikt en Edom uitgeroeid:  1:9-10 

 

II. De oorzaak:          1:10-14 

 A. Geweld:         1:10 

 B. Vijandige houding:       1:11 

 C.  Leedvermaak:        1:13 

 D. Diefstal:         1:13 

 E. Uitroeien van vluchtelingen:      1:14 

 F. Verraad:         1:14 
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III. ‘De dag des Heren’ oordeel over alle volkeren, ook Edom:   1:15-21 

 A. Oordeel over Edom en alle volkeren:    1:15-16 

  1. Zoals jij gedaan hebt zal je ontvangen:  1:15 

  2. Zoals zij gedaan hebben, ontvangen ze:  1:16 

 B. Redding van het huis van Jakob:     1:17-20 
  1.  Bevrijding en heiligheid op de berg Sion: 1:17 

  2. Huizen van Jakob, Jozef en Esau:   1:18 
  3. Bezittingen:      1:19-20 

 C. Het Koningschap van de Here:     1:21 



Inleiding Oude Testament 

170 van 211 

Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Obadja: _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Obadja? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Obadja geschreven? ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Obadja. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 



Inleiding Oude Testament 

171 van 211 

Vervolgstudie 
 

1. Lees de volgende teksten met andere profetieën tegen Edom: 

 

 - Jes. 34:5-15   - Jer. 49:7-22 
 - Ezech. 25:12-14; 35:1-5 - Am. 1:11-12 

 
2. ‘Edom’ betekent: ‘rood’. De Edomieten zijn afstammelingen van Esau. Lees hun 

     geschiedenis in: Gen. 36; Ex. 15:15; Num. 20:14; 20-21; Deut. 23:7-8. 
 

3. Specifieke zonden die in Obadja genoemd worden zijn ondermeer: 
 

 - Geweld: Obad. 10    - Vijandige houding: Obad. 11 

 - Leedvermaak: Obad. 12   - Diefstal: Obad. 13 

 - Uitroeien van gevangenen: Obad. 14 - Verraad: Obad. 14 

 

4. Sleuteluitspraken in Obadja: 

 

• Zo zegt de Here 

• Ik zal 

• Luidt het Woord des Heren 

• De Here heeft gesproken 
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33. Jona 
 

Doelen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 
 

Inleiding 

 

Schrijver:   Jona. 
Voor wie?:   Nineve waarschuwen voor de gevolgen van ongehoorzaamheid aan God. 

Doel:   Evangelisatie in Nineve en Israël tonen dat redding niet alleen voor hen is. 

Sleutelvers: Jona 3:1-2 

 

Principe voor leven en bediening: 

Redding is niet exclusief voor een bepaalde groep. Een ieder die naam van de Heer aanroept 

Zal behouden worden.  

 

Hoofdpersonen: Jona.  

 

Schematisch overzicht 

 
I. De 1

e
 opdracht:          1:1 – 2:10 

 A.  Goddelijke oproep: Sta op, ga, predik:    1:1-2 
 B. Ongehoorzaamheid van Jona: hij stond op en vluchtte: 1:3 

 C. Gevolgen van zijn ongehoorzaamheid:    1:4-17 
  1. In de storm:      1:4-6 

  2. Schuldig bevonden:     1:7 
  3. Overboord gegooid:     1:8-16 

  4. Opgeslokt door een grote vis:   1:17 
 D. Gebed van Jona:        2:1-9 

  1. Erkent de zorgen van het leven:   2:3, 5-6 

  2. Erkent de richting van Gods hand:   2:3 

  3. Erkent Gods verlangen gebeden te verhoren: 2:2, 7 

  4. Vraagt bekering en wijdt zich opnieuw toe: 2:9 

  5. Gevolg: bevrijding:     2:10 

 

II. De 2e opdracht: Sta op, ga, predik:       3:1-10 

 A. Gehoorzaamheid: Hij stond op, ging en preekte:  3:1-4 

 B. Gevolgen van de gehoorzaamheid:     3:5-10 

  1. De mensen geloofden:     3:5 

  2. Bekering: vasten (mens & dier):   3:5-9 
  3. Behoudenis voor Nineve:    3:10 
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III. Het probleem van de profeet:        4:1-11 

 A. De toorn van de profeet:      4:1-5 

 B. De afkeuring door God:      4:6-11 

 

 

Zelftest 

 
1. Wie was de schrijver van Jona: ________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
2. Wat is het doel van Jona? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Jona geschreven? ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Jona. 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Toen het God ‘berouwde’ betekende dat nog niet hetzelfde als berouw hebben voor iets dat 

    je verkeerd deed (Jona 3:10) God besloot, in Zijn genade, om het eerder geplande oordeel 

    niet door te laten gaan omdat Nineve geloofde en handelde op basis van de boodschap van 
    Jona. Zie: Am. 7:3; Luk. 11:30; Math. 12:39. 

 
2. Jona is een type voor het volk Israël: 

 

• Uitgekozen om te getuigen: Deut. 14:2; Ezech. 20:5 

• Opdracht gekregen van God: Jes. 43:10-12; 44:8 

• Ongehoorzaam aan Gods wil: Ex. 32:1-4; Richt. 2:11-19; Ezech. 6:1-5; Mark. 7:6-9 

• Tussen verschillende nationaliteiten: Deut. 4:27; Ezech. 12:15 

• Toen men zich onder de heidenen bevond, kwamen die tot God: Rom. 11:11 

• Wonderbaarlijk behouden: Hos. 3:3; Jer. 30:11; 31:35-37 
 

3. Let op de redenen waarom Jona ontevreden was over God. Het was omdat God genadig 

    en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid was. Bovendien had Hij berouw 

    over het aangekondigde oordeel. 

 
4. Jona werd geleid door zijn emoties. Een voorbeeld: in hoofdstuk 4 was hij eerst boos en 

    daarna blij; daarna werd hij weer boos. Hij was eigengereid (Jona 1) en trots (Jona 4:2). 
    Hij maakte zich meer zorgen over zijn eigen geluk en comfort (Jona 4) dan om de verloren 

    zielen. 
 

5. Wanneer je van God wegrent is er… 
 

• Onverschilligheid ten aanzien van Zijn opdrachten: Jona 1:2-3 

• Onbekwaamheid om je voor Hem te verbergen:  Jona 1:4, 17 

• Onzekerheid over de toekomst:     Jona 1:15 

• Onbekwaamheid om jezelf te helpen:    Jona 1:4-6 
 

6. Jona is een type van Christus. Beiden hadden een bijzondere boodschap. Die van Jona 
    ging over oordeel en die van Jezus over redding. Beiden kwamen in een storm terecht. Jona 

    werd in het water gegooid en Jezus legde de storm het zwijgen op. Jona riep het uit naar 

    God toen hij in de vis zat en Jezus deed dat toen Hij aan het kruis hing. Beiden verrezen op 

    de derde dag (Jona uit de vis en Jezus uit het graf) en beiden verkondigden na hun 

    verrijzenis. 
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34. Micha 
 

Doelen 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:   Micha. 

Voor wie?:   Israël en Juda. 

Doel:   Een oproep tot bekering ter voorkoming van het oordeel. 

Sleutelvers: Micha 6:8 

 

Principe voor leven en bediening: 

God veroordeelt de onderdrukkers van Zijn volk. 

 

Hoofdpersonen: Micha.  

 

Schematisch overzicht 

 
I. Inleiding:           1:1 

 
II. Algemene profetie over het oordeel:      1:2 – 2:13 

 A. Oordeel tegen Samaria:      1:2-8 
  1.  Aankondiging van het oordeel:   1:2-4 

  2. Vernietiging van Samaria:    1:2-8 
 B. Oordeel tegen Juda:       1:9-16 

 C. Oordeel tegen de onderdrukkers:     2:1-11 
  1. Arrogantie en geweld van de machthebbers: 2:1-5 

  2.  Valse profeten die profeten doen zwijgen: 2:6-11 

 D. Genade voor het restant:      2:12-13 

 

III. De vestiging van het komende Vrederijk:     3:1 – 5:15 

 A. Oordeel over slechte leiders, valse profeten en volkeren: 3:1-12 

  1.  Zonden van de leiders van het volk:  3:1-4 

  2. Zonden van de valse profeten:   3:5-8 

  3. Leiders, profeten en priesters:   3:9-11 

 B. Aard van het Koninkrijk:      4:1-5 

 C. Instelling van het Koninkrijk:     4:6-13 

  1. Herstel van de vorige heerschappij:  4:6-8 
  2. Naar Babel voor herstel:    4:9-10 

  3. Bevrijding van Sion; vernietigen van de vijand:4:11 – 5:11 
 D. De eerste komst en verwerping van de Koning:   5:1-2 
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 E. De tijd tussen de verwerping van de Koning en Zijn 

        terugkomst:  5:3 

 F. Gebeurtenissen rond Zijn wederkomst    5:4-15 

  1.  Hij voorziet in voedsel voor Zijn kudde:  5:4 

  2. Hij zal de vrede zijn van Zijn volk:   5:5-6 
  3. Hij zal kracht geven aan Zijn volk:   5:7-9 

   (a) Het restant als dauw:   5:7 
   (b) Het restant als leeuw:   5:8 

   (c) Het overwinnende restant:  5:9-11 
 

IV. Het probleem van de Heer met Zijn volk en Zijn uiteindelijke  
          genade:  6:1 – 7:20 

 A. De ondankbaarheid en slechtheid van het volk:   6:1 – 7:6 

  1. Ondankbaar voor de zegeningen:   6:1-5 

  2. God eist rechtvaardig gedrag, geen 

       uiterlijke offers:  6:6-8 

  3. Gods dreigen met oordeel:    6:9-14 

 B. Voorbede door de profeet:      7:1-20 

  1. Belijdenis van de schuld van het volk:  7:1-6 

  2. Belijdenis van het geloof:    7:7-13 

  3. Gebed voor de vernieuwing van de genade: 7:14 

  4. Het antwoord van de Heer:    7:15-17 

  5. Verheerlijking van God:    7:18-20 



Inleiding Oude Testament 

177 van 211 

Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Micha: ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Micha? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Micha geschreven? ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Micha. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Micha 3:12 kan het leven van Jeremia, vele jaren later, gered hebben (Jer. 26:16-18). 

 

2. Micha 4:1-5 geeft één van de meest mooie beschrijvingen van het komende Vrederijk. 
 

3. Drie termen kunnen je helpen de inhoud van Micha te onthouden: 
 

• Uiterlijk: Zijn toespraken in het openbaar:  Micha 1-6 

• Innerlijk: Zijn persoonlijke gedachten:  Micha 7:1-6 

• Opwaarts: Zijn gebed tot God:   Micha 7:7-20 

 

4. De historische achtergrond van de koningen van Juda, die genoemd worden in Micha 1:1, 

    kun je vinden in 2Kon. 15:32 – 20:21 en 2Kron. 27:1 – 33:20. 

 

5. De profetieën van Micha hebben betrekking op Samaria en Juda. Schrijf elke keer dat 

    ‘Samaria’ genoemd wordt in de marge in je Bijbel: ‘10’ (10 stammenrijk of noordelijke 
    rijk)  en wanneer ‘Juda’ genoemd wordt: ‘2’ (2 stammenrijk of zuidelijke rijk). 

 
6. In Micha 6:6-8 vertelt God hoe je tot Hem moet naderen en wat Hij van je verwacht. Maak 

    een nauwkeurige studie van deze tekst. 
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35. Nahum 
 

Doelen 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:   Nahum. 

Voor wie?:   De stad Nineve. 

Doel:   Waarschuwen voor het oordeel over Nineve, hoofdstad van het Assyrische 

rijk, dat Gods volk in ballingschap nam. 

Sleutelvers: Nahum 1:2 

 

Principe voor leven en bediening: 

Pas op, God is een wreker voor het kwade 

 

Hoofdpersonen: Nahum.  

 

Schematisch overzicht 

 

I. Profetie van vernietiging, deel 1:       1:1-14 
 A. Inleiding:         1:1 

 B. Bron van vernietiging: God zelf:     1:2-8 
  1. Wraak en Gods genade:    1:2-3 

  2. Zijn brandende toorn tegen zonde:   1:4-6 
  3. De grootheid van Zijn genade:   1:7 

  5. De vervolger van Zijn vijanden:   1:8 
 C. Reden voor vernietiging: zonde:     1:9-15 

  1. Gods trouw in de huidige crisis:   1:9-11 

  2. Vernietiging van Assyrië:    1:12-14 

  3. Vreugde in Sion; belofte voor Juda:  1:15 

 

II. Profetie van vernietiging, deel 2:       2:1 – 3:19 

 A. Het beleg en de vernietiging van de stad:    2:1-13 

  1. Aanval op Nineve: ondergang van de stad: 2:1-7 

   (a) Woeste voorbereiding op de strijd: 2:1-4 

   (b) Hopeloosheid van het verzet:  2:5-6 

   (c) De stad als gevangen koningin: 2:7 

  2. Vlucht van inwoners en plunderen van de stad: 2:8-13 
   (a) Inwoners vluchten:   2:8-10 

   (b) Volledige vernietiging:   2:11-13 
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 B. Redenen voor de val van Nineve:     3:1-9 

  1. Beschrijving van de strijd:    3:1-3 

  2. De oorzaak: haar zonden:    3:1-6, 16, 19 

  3. God ontbloot haar schaamte:    3:5-7 

 C. Het lot van No-Amon is dat van Nineve    3:8-11 
  (Zie Jer. 46:25; Ezech. 30:14) 
 D. Onmogelijk voor Nineve om de stad te redden:   3:12-19 

  1. Vestingen vallen:      3:12-13 
  2. Beleg en vernietigingen van de stad:  3:14-19a  

  3.  Universele blijdschap over de val van Nineve: 3:19
b
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Nahum: _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Nahum? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Nahum geschreven? ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Nahum. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Noem de redenen voor Gods oordeel over Nineve. 

 

2. Ken je nog een andere profeet die ook over Nineve profeteerde? Hoe reageerde de stad 
    toen op zijn profetie? 

 
3. Vergelijk de volgende teksten met elkaar: 

 
 - Jes. 8:8; 10:23 met Nahum 1:8-9  - Jes. 24:1  met Nahum 2:10 

 - Jes. 21:3  met Nahum 2:10  - Jes. 52:7  met Nahum 1:15 
 

4. Hier zijn enkele redenen voor de val van Nineve: 

 

 - bloedvergieten:   Nahum 3:1  - leugens:     Nahum 3:1 

 - diefstal:   Nahum 3:1  - doden van onschuldigen: Nahum 3:3-4 

 - hoererij:   Nahum 3:4  - toverij:    Nahum 3:4 

 - immoraliteit:  Nahum 3:5  - verborgen geweld:  Nahum 3:6 

 - verslindende kooplui: Nahum 3:16 - ongeneselijke wond:  Nahum 3:19 

 - voortdurend boosheid:Nahum 3:19 
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36. Habakuk 
 

Doelen 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:   Habakuk. 

Voor wie?:   Juda. 

Doel:   Juda wakker schudden en bewust maken van haar geestelijke problemen. 

Waarschuwen voor het op handen zijnde oordeel van God. 

Sleutelvers: Hab. 3:2 

 

Principe voor leven en bediening: 

De rechtvaardigen leven door geloof. 

 

Hoofdpersonen: Habakuk.  

 

Schematisch overzicht 

 

Dit boek is gemakkelijk op te delen in drie secties, naar de hoofdstukken. Habakuk heeft het 
over een geestelijke last (Hab. 1), een visioen (Hab. 2) en een gebed (Hab. 3). Ze hebben 

allemaal te maken met het oordeel van God over Juda, door middel van de Chaldeeën. 
 

I. Inleiding:           1:1 
 

II. De eerste klacht van Habakuk:       1:2-4 
 A. De vragen van de profeet:      1:2-3a  

 B. Morele en civiele omstandigheden in Juda:   1:3
b
  

 C. Conclusies van de profeet:      1:4 

 

III. Het antwoord van de Heer:        1:5-11 

 A. Het ongelofelijke werk aangekondigd:    1:5 

 B. De Chaldeeën en hun macht:      1:6-11 

 

IV. Habakuk vertrouwt God:        1:12 

 

V. De tweede klacht van Habakuk:       1:13-17 

 
VI. De wachtende profeet:         2:1 
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VII. Het antwoord van de Heer:        2:2-4 

 A. Schrijf het gezicht duidelijk op:     2:2 

 B. Het gezicht komt zeker:      2:3 

 C. Het gezicht:        2:4 

 
VIII. Vijf keer ‘Wee hem…’         2:5-19 

 A.  Inleiding:         2:5-6
a
  

 B.  Vijf keer ‘Wee hem…’ over de Chaldeeën:   2:6b-19 

  1. 1
e
 wee:       2:6

b
-8 

  2. 2e wee:       2:9-11 

  3. 3
e
 wee:       2:12-13 

 (De aarde gevuld met de kennis des Heren: 2:14) 

  4. 4
e
 wee:       2:15-18 

  5. 5
e
 wee:       2:19 

 

IX. Gebed van de profeet:         3:1-19 

 A. De titel:         3:1 

 B. Het pleidooi:        3:2 

 C. Het antwoord van de Heer:      3:3-15 

 D. Reactie van Habakuk:       3:16-19
a
  

 E. Muzikaal voorschrift:       3:19b  



Inleiding Oude Testament 

185 van 211 

Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Habakuk: ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Habakuk? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Habakuk geschreven? __________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Habakuk. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. De uitspraak: “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven”, wordt 3 x in het Nieuwe 

    Testament genoemd: Rom. 1:17; Gal. 3:11; Hebr. 10:38, vgl. Hand. 13:40-41,  

    Fil. 4:4, 10-19. 
 

2. Het woord ‘godsspraak’ is in de grondtekst ‘maśśa �'’. Dit woord kan ook ‘last’ betekenen.  

    Wat is de last van Habakuk? Wat zit hem dwars? 

 

3. Merk elke verwijzing naar God, de Heilige, Heer en elk persoonlijk voornaamwoord dat 

    naar God verwijst. Vat samen wat je leerde over God in dit boek. 

 

4. Merk de verwijzing naar de trotsaard, de trotse mens. Vat samen hoe hij is en met wie hij 

    Een verschil vormt. Jak. 4 geeft aan dat God de trotsen weerstaat. 

 

5. Merk elk gebruik van het woord ‘wee’ en kijk daarna voor wie het ‘wee’ bedoeld is, 

    waarom het gegeven wordt en wat er gebeuren gaat, wanneer het werkelijkheid wordt. 
     Is er iets hiervan toepasbaar op jou vanwege jouw stijl van leven? Zo ja, bekeer je. 



Inleiding Oude Testament 

187 van 211 

37. Zefanja 

  

Doelen 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:   Zefanja. 

Voor wie?:   Israël. 

Doel:   Israel en andere volkeren waarschuwen voor het oordeel van God. 

Sleutelvers: Zef. 3:17 

 

Principe voor leven en bediening: 

De machtige God verlost  

 

Hoofdpersonen: Zefanja.  

 

Schematisch overzicht 

 
I. Inleiding:           1:1-3 

 A. De boodschapper:       1:1 
 B. Samenvatting van de boodschap:     1:2-3 

 
II. Naar binnen kijken:         1:4 – 2:3 

 A.  Het feitelijke oordeel:       1:4-14 
  1. Oordeel over vier soorten aanbidders:  1:4-7 

  2. Oordeel over alle zondaars:    1:8-13 
 B. De aard en de resultaten van het oordeel:    1:14-18 

  1. Het komt:       1:14 

  2. Zelfs helden worden aangepakt:   1:14 

  3. Donkere dag van benauwdheid, vernietiging, 

         wanhoop: 1:15-16 

  4. Benauwdheid, bloed, ingewanden als drek: 1:17 

  5. Geen verlossing:      1:18 

  6. Dag van Gods toorn:     2:1-3 

  7.  Hoop tijdens het oordeel:    2:3 
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III. Om je heen kijken: oordeel komt over alle volkeren:    2:4 – 3:7 

 A.  Filistijnse steden:        2:4-7 

 B. Moab en Ammon:       2:8-11 

 C. Ethiopië:         2:12 

 D. Assyrië en haar hoofdstad Nineve:     2:13-15 
 E. Oordeel over Jeruzalem:      3:1-7 

  1. Let op de toestand van Jeruzalem:   3:1-4 
   (a)  weerspannig, bezoedeld,  

       verdrukkend: 3:1 
   (b) ongehoorzaam:    3:2 

   (c) slechte seculiere leiders:  3:3 
   (d) slechte geestelijke leiders:  3:4 

  2.  Let op de genade van God    3:5-7 

 

IV. Verder kijken: na het oordeel komt er herstel:     3:8-20 

 A. Gods doel is bereikt:       3:8 

 B. Vanuit de heidenen zal Gods restant komen:   3:9-10, 12-13 

 C. Oordeel over de vroegere vijanden van God:   3:9-13 

 D. De Messias van Israël verschijnt als Koning:   3:14-20 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Zefanja: _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Zefanja? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Zefanja geschreven? ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Zefanja. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. De titel ‘koning van Israël’ wordt slechts twee keer voor God gebruikt in de Bijbel. Zefanja 

    gebruikt het in het Oude Testament (Zef. 3:15) en Nathanaël, een discipel van Jezus, 

    gebruikt het in het Nieuwe Testament (Joh. 1:49). 
 

2. Zefanja noemt het oordeel dat hij beschrijft ‘de dag des Heren’. Hij doet dat zeven maal: 
    Zef. 1: 7, 8, 14, 18; 2:2-3. 

 
3. Dit leren wij over ‘de dag des Heren’: 

 

• Deze komt:        Zef. 1:4, 7, 14 

• Zelfs helden worden aangepakt:    Zef. 1:14 

• Het zal gepaard gaan met grote tekenen in de natuur: Zef. 1:15 

• Het is de tijd om te alarmeren:     Zef. 1:16 

• Oordeel komt door de zonde:     Zef. 1:17 

• Het is de dag van Gods toorn:     Zef. 1:2-3 

• Het geldt voor de hele schepping:    Zef. 2:1-15; 3:8 
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38. Haggaï 

  

Doelen 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:   Haggaï. 

Voor wie?:   Israël, na de ballingschap, vooral de Joden die teruggekeerd waren naar 

Jeruzalem. 

Doel:   Israël inspireren tot een nieuwe ijver voor God en de leiders bewustmaken 

van hun verantwoordelijkheid om de tempel te herbouwen. 

Sleutelvers: Hag. 1:5 

 

Principe voor leven en bediening: 

Gods Koninkrijk bouwen dient de hoogste prioriteit te hebben voor een echte gelovige. 

 

Hoofdpersonen: Haggaï.  

 

Schematisch overzicht 

 
I. Eerste boodschap: een oproep om de tempel te herbouwen:  1:1-15 

 A. Datum:         1:1 
 B. De boodschap:        1:2-11 

  1. Het getalm van het volk:    1:2-4 
  2. De gevolgen:      1:5-11 

 C. reactie van het volk:       1:12-15 
  1.  Gehoorzaamheid en vreze des Heren:  1:12 

  2. Bemoediging:      1:13 

  3. Het werk is begonnen:     1:14 

  4. De datum:       1:15 

 

II. Tweede boodschap: profetie over de toekomstige tempel:   2:1-9 

 A. Datum:         2:1 

 B. De boodschap:        2:2-9 

  1.  De tempels met elkaar vergeleken:   2:2-3 

  2. Het antwoord op ontmoediging:   2:4-5 

  3. Universele beving en Gods heerlijkheid:  2:6-9 
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III. Derde boodschap: belofte van zegen bij herbouw van de tempel:  2:10-19 

 A. Datum:         2:10 

 B. De boodschap: zonde is besmettelijk:    2:11-19 

  1. De priesters gevraagd:     2:11-13 

  2. De toepassing:      2:14-19 
 

IV. Vierde boodschap: toekomstige vernietiging van heidense  
        wereldmachten:   2:20-23 

 A. Datum:         2:20 
 B. De boodschap:        2:21-23 

  1. Omverwerping van wereldmachten:  2:21-22 
  2. Zerubbabel de zegelring:    2:23 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Haggaï: _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Haggaï? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Haggaï geschreven? ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Haggaï. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Lees Hag. 1:9 en vind de redenen waarom Israël niet gezegend werd door God. 

 

2. Geestelijke waarheden in Haggaï: 
 

• Het werk voor de Heer heeft de hoogste prioriteit 

• Het werk voor de Heer vereist schone werktuigen 

• Het werk voor de Heer is gekoppeld aan Gods plan voor de volkeren. 

• Goed is niet besmettelijk, maar het boze wel. 

 

3. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Pas de waarheden uit Haggaï toe op jezelf. 
    Besteed je teveel tijd en aandacht aan persoonlijke zaken en verwaarloos je de dingen van 

    God, die van belang zijn voor de verspreiding van het Evangelie en het uitvoeren van Zijn 
    werk? 

 
4. Merk elke zinsnede: ‘Het Woord des Heren kwam tot…’. Elke keer wanneer dit voorkomt 

    begint er een nieuwe boodschap. Het helpt je om de structuur van dit boek te begrijpen. 
 

5. Voor de historische achtergrond van Haggaï kun je het beste Ezra 4:24 – 6:22 lezen. 

 

6. God zei: “Ik zal u tot een zegelring maken.” (Hag. 3:24). Een zegelring werd vaak gebruikt 

    om een eed of een plechtig verbond te bezegelen. Het is een merkteken van hoge waarde en  

    kenmerk van koninklijk gezag. Christus was Gods ‘zegelring’ waarmee Hij Zijn beeld op 

    alle gelovigen aanbracht en waarmee Hij Zijn autoriteit aan ons delegeerde. 

 

7. Pas het onderwijs van Haggaï over het werk toe op de niet afgemaakte taak van de kerk om 

    de wereld te bereiken met het Evangelie. Denk na over het volgende: 

 

• Dit werk moet belangrijker zijn dan andere verplichtingen 

• De zending en evangelisatie heeft schone instrumenten nodig 

• De taak is gekoppeld aan Gods plan met de mensen en de volkeren. 
 

8. Wat denk je dat Haggaï zou zeggen wanneer hij jou persoonlijk zou schrijven over het 

    vervullen van de Grote Opdracht? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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39. Zacharia 

 

Doelen 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:   Zacharia. 

Voor wie?:   Israël. 

Doel:   Israël inspireren om de tempel af te maken. 

Sleutelvers: Zach. 13:1 

 

Principe voor leven en bediening: 

God heeft de leiding over de aangelegenheden van de mensen en van de volkeren. 

 

Hoofdpersonen: Zacharia.  

 

Schematisch overzicht 

 
I. Inleidende oproep tot bekering:       1:1-6 

 
II. Profetie door gezichten:        1:7 – 6:8 

 A. De man tussen de mirten:      1:7-17 
  (Israël verstoten, maar niet vergeten door God) 

 B. De vier horens:        1:18-21 
  (Israël omvergeworpen door haar vijanden) 

 C. De man met het meetsnoer:      2:1-13 
  (de komende welvaart van Jeruzalem) 

 D. Jozua de hogepriester:       3:1-10 

  (Zonde van Israël verwijder door Jezus, de Spruit) 

 E. De kandelaar en de twee olijfbomen:    4:1-14 

  (Israël: Gods toekomstige lichtdrager) 

  1. de 1e vraag en uitleg:     4:1-10 

  2. de 2
e
 vraag en uitleg:     4:11-14 

 F. De vliegende boekrol:      5:1-4 

  (Slechte regeringen vervloekt door God) 

 G. De vrouw in de efa:      5:5-11 

  (Goddeloosheid verwijderd op Goddelijke vleugels) 

 H. De vier wagens:       6:1-8 
  (Gods oordelen) 
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III. Illustratieve profetieën:         6:9 – 8:23 

 A. Terugkerende Joden:       6:9-15 

 B. IJdelheden van het volk:      7:1 – 8:23 

  1.  Vastendagen van Israël en gehoorzaamheid  

        aan het Woord: 7:1-17 
   (a) Moment van de profetie:  7:1-3 

   (b) Vasten niet essentieel, horen wel: 7:4-7 
  2. 1e helft van Gods antwoord inzake het vasten: 7:8-14 

   (a) Wat God van de voorouders wilde: 7:8-10 
   (b) Ongehoorzaamheid voorouders: 7:11-14 

  3. 2
e
 helft van Gods antwoord inzake het vasten: 8:1-23 

   (a) De tijd van verlossing:   8:1-8 

   (b) Boodschap van bemoediging: 8:9-17 

   (c)  Vasten verandert in blijdschap: 8:18-23 

 

IV. Rechtstreekse profetieën:        9:1 – 14:21 

 A. 1e profetie: de 1e komst en verwerping van Jezus:  9:1 – 11:17 

  1. Val van de heidense volkeren en de 

       bevrijding van Sion: 9 – 10 

  2. Goede en dwaze herders:    11:1-17 

   (a) Het vernederde land:   11:1-3 

   (b) De goede herder:    11:4-14 

   (c) De dwaze herder:    11:15-17 

 B. 2
e
 profetie: de 2

e
 komst en acceptatie van Jezus:  12:1 – 14:21 

  1. Toekomstige bevrijding en bekering  
        van Israël:  12:1 – 13:9 

   (a)  Bevrijding van Juda en Jeruzalem: 12:1-9 
   (b) Geest deer genade en der gebeden: 12:10-14 

   (c) Bron van genade, voor redding: 13:1-6 
  2. De terugkomst van Jezus:    14:1-21 

   (a) Oordeel en bevrijding:   14:1-5 
   (b) Volledige redding:   14:6-11 

   (c) Vernietiging van vijandige volken: 14:12-15 

   (d) Bekering van heidense volkeren: 14:16-19 

   (e) Al het onheilige verwijderd:  14:20-21 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Zacharia: ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Zacharia? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Zacharia geschreven? __________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Zacharia. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Zacharia geeft veel informatie over de bediening van engelen (Zach. 1 – 2). 

 

2. Net als Job laat Zacharia ons even in de hemel kijken, naar de confrontatie tussen God en 
    satan (Job 1 – 2, Zach. 3:1-5). 

 
3. Verschillende feiten over Jezus worden in dit boek genoemd: 

 
 - Zijn opdracht:   Zach. 2:8-11 - Zijn huidige werk: Zach. 3:1-2 

 - Zijn zorg over Jeruzalem: Zach. 1:12  - Zijn titel:   Zach. 6:12 
 - Zijn triomfantelijke intocht     - Zijn tempel:  Zach. 6:13 

   in Jeruzalem: Zach. 9:9   - Zijn verraad:  Zach. 11:12 

 - Zijn erkenning door Israël: Zach. 12:1  - Zijn kruisiging:  Zach. 12:10; 13:7 

 - Aanbeden door alle volken: Zach. 14:16 - Verschijning op Sion: Zach. 14:4 

 - Overwinning bij  

   Armageddon: Zach. 14:3 

 

4. Verschillende feiten over de stad van God, weergegeven in Zacharia: 

 

• De stad van trouw:     Zach. 8:3 

• Omgeven door Gods heerlijkheid:  Zach. 2:5 

• Gevuld met kinderen:    Zach. 8:5 

• Bezocht door alle volkeren:   Zach. 8:20-23 

• Nog eens belegerd door vijanden:  Zach. 12:2; 14:2 

• Haar vijanden worden vernietigd:  Zach. 12:9; 14:12-14 

• Haar inwoners herkennen de Messias: Zach. 12:10 

• Gevuld met Gods heiligheid:   Zach. 14:21 
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40. Maleachi 

 

Doelen 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: 

• De naam van de schrijver van dit boek geven 

• Zeggen voor wie dit boek bedoeld is 

• Het doel van het boek noemen 

• Het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd opschrijven 

• Een principe voor je leven en bediening noemen, dat in dit boek staat 

 

Inleiding 

 
Schrijver:   Maleachi. 

Voor wie?:   Israël. 

Doel:   Israël oproepen tot berouw en tot terugkeer naar rechtvaardigheid. 

Sleutelvers: Mal. 2:2 

 

Principe voor leven en bediening 

Berouw (houding) +  Ommekeer (actie) = Herstel 

 

Zowel houding (berouw over de zonde) als actie (omkeren naar God toe) zijn noodzakelijk 

om vergeving te ontvangen (herstel tot rechtvaardigheid voor God). 

 

Hoofdpersonen: Maleachi.  
 

Schematisch overzicht 
 

I. Inleiding:           1:1-5 
 A. De boodschapper:       1:1 

 B. De boodschap:        1:1 
 C. De ontvanger van de boodschap: Israël    1:1 

 D. Gods liefde voor Israël:      1:2-5 
  1. Esau en Jacob:      1:2-3 

  2. God en Edom:      1:4-5 

 

II. Een boodschap voor de priesters:       1:6 – 2:9 

 A. Het verwaarlozen van religieuze taken:    1:6 – 2:4  

  1. Waardeloosheid van offers:    1:6-14 

  2. Beter een gesloten tempel dan waardeloze 

        aanbidding: 1:9-10 

  3. Grotere aanbidding onder de volkeren:  1:11 

  4. Vermoeidheid in de aanbidding:   1:12-13 

   (Let op het contrast met Mal. 1:11) 

  5.  De vloek van God:     1:14 – 2:4 
 B. Hun verkeerde onderwijs in de wet:    2:5-9 

  1. Verbond met Levi en de ideale priester:  2:5-7 
  2. De afvallige priesters en hun vernedering: 2:8-9 
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III. Een boodschap voor de Joodse leken.      2:10 – 4:3 

 A. Een aanval op ontrouw:      2:10-16 

 B. Waarschuwing voor het oordeel:     2:17 – 3:6 

  1. Hun vragen:      2:17 

  2. Gods zuiverende vuur:     3:1-3 
  3. Zuivering van de priesters en het volk:  3:3-5 

  4. God verandert niet:     3:6 
 C. Oproep tot bekering:       3:7-12 

  1. Menselijke ontrouw en Gods vloek:  3:7-9 
  2. Gods beloning voor hun respect en trouw: 3:10-12 

 D. Goddelijke aanklacht tegen zonde:     3:13 – 4:3 
  1. Klacht:       3:13-15 

  2. Scheiding van rechtvaardigen en goddelozen: 3:16-18 

  3. Volledige vernietiging van de goddelozen: 4:1 

  4.  Verhoging en verheerlijking van  

       de rechtvaardigen: 4:2-3 

 

IV. Afsluitende waarschuwing:        4:4-6 

 A. Houdt de wet van Mozes:     4:4 

 B. Kijk uit naar de tweede komst van Jezus:   4:5-6 
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Zelftest 

 

1. Wie was de schrijver van Maleachi: ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Wat is het doel van Maleachi? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Voor wie werd Maleachi geschreven? __________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Geef het principe voor leven en bediening, uit Maleachi. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Schrijf het sleutelvers uit dit boek uit je hoofd op. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Antwoorden op de zelftests staan achter in dit boek) 
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Vervolgstudie 
 

1. Maleachi bevat verschillende sleutelteksten:  

 

• Een van de bekendste teksten in het Oude Testament over geven: Mal. 3:8-10  

• Het mooiste dagboek aller tijden:      Mal. 3:16 

• Het enige boek dat de terugkeer van Elia aankondigt:   Mal. 4:15 

 

2. Het is moeilijk voor een mens om te accepteren dat hij gezondigd heeft. Merk op hoe de 

    mensen Gods oordeel bediscussiëren in Maleachi. ‘Waarin..’ is het woord dat vooraf gaat 

    aan elk argument van de mens (Mal. 1:2, 6-7; 2:17; 3:7-8, 13). 

 

3. Let eens op het belangrijkste gebied van verleidingen voor geestelijken: Mal. 1:6 – 2:9. 

 

4. Er worden verschillende keren uitspraken in die boek gedaan die beginnen met ‘Zie’: 

 

• Zie ik zal uw nakroost bedreigen en vuil op uw gelaat werpen… Mal. 2:3 

• Zie, Ik zend mijn bode (Johannes de Doper):    Mal. 3:1 

• Zie de dag komt, als een brandende oven:     Mal. 4:1 

• Zie, Ik zend u de profeet Elia…      Mal. 4:5 

 
5.  Gods ‘gedenkboek voor Zijn aangezicht”. Zie ook: Ex. 32:32; Ps. 56:8; 69:28; 139:16; 

     Ezech. 13:9; Dan. 7:10; 11:1; Fil. 4:3; Openb. 20:12. 

 

6. Hoewel de meeste profeten leefden en profeteerden in tijden van verandering en politieke 

    onrust, leefde Maleachi in een rustige tijd, vol wachten, waarin God Zijn volk vergeten 

    scheen te hebben, tijdens de buitenlandse bezetting in het armoedige Juda. De dagen van 

    wonderen leken voorbij te zijn gegaan met Elia en Elisa. De tempel was niet afgebouwd en 

    niets opmerkelijks gebeurde er dat wees op de aanwezigheid van God. Ezechiël had  

    geprofeteerd dat de heerlijkheid van God terug zou keren in de tempel (Ezech. 43:4), maar 

    ook dat gebeurde niet. De mensen bleven doorgaan met hun religieuze taken, maar het 

    enthousiasme was er niet meer. In werkelijkheid waren de gegeven beloften voorwaardelijk 

    en voldeden de mensen niet aan die voorwaarden, waardoor God deze niet kon vervullen. 

    De profetie van Maleachi toont ons de spanning en de verleiding in de wachtperiodes in het 

    leven.  Hij toont echter ook de weg naar oprecht geloof in de God die nooit verandert (Mal. 
   3:6); die de mensen uitnodigt om terug te keren naar Hem (Mal. 3:7); en die hoort naar hen 

   die wel reageren op Zijn oproep (Mal. 3:16). 
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Bijlage 1: De boeken van het Oude Testament geordend naar tijd van schrijven. 

 

 Boek:     Schrijver:   Tijd van schrijven (geschat): 

 

Genesis     Mozes    1448 
Exodus     Mozes    1448 

Leviticus    Mozes    1449 
Numeri     Mozes    1409 

Deuteronomium    Mozes    1409 
Jozua     Jozua     1385 

Richteren     Samuël    1050 
Ruth      Onbekend    1050 

1 en 2Samuël    Samuël    1050? 

1 en 2Koningen   Jeremia?    610 

1 en 2Kronieken    Ezra?     450 

Ezra     Ezra     450 

Nehemia    Nehemia    425 

Esther     Onbekend    440 

Job      Onbekend    1500 

Psalmen    Het meeste: David  1000 

Spreuken    Het meeste: Salomo  700 

Prediker     Salomo    950 

Hooglied     Salomo    950 

Jesaja     Jesaja    675 

Jeremia     Jeremia    580 
Klaagliederen    Jeremia    586 

Ezechiël     Ezechiël    570 
Daniël     Daniël    530 

Hosea     Hosea    725 
Joël     Joël     830 

Amos     Amos    755 
Obadja    Obadja    845 

Jona      Jona     760 

Micha     Micha    725 

Nahum    Nahum     654 

Habakuk     Habakuk    606 

Zefanja     Zefanja    621 

Haggaï     Haggaï    475 

Zacharia     Zacharia    500 

Maleachi    Maleachi    435 
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Bijlage 2: Het Oude Testament in chronologische volgorde 
 

De verhalen van het Oude Testament vinden plaats over een periode van ongeveer 2000 jaar.  

Hier zijn de boeken van het Oude Testament in een chronologische volgorde van gebeuren:  

 

 Boek:        Tijd (v.C.): 

 

• Genesis        5654-1447 

o Job (geschreven in de tijd van Genesis)    ca 2000 

• Exodus        1447-1407 
o Numeri       1446 

o Leviticus        1445 

o Deuteronomium      1407 

• Jozua         1407-1381 

• Richteren        1381-1043 

o Ruth (geschreven in de tijd van Richteren)    1235-1225 

• 1Samuël       1105-980 

o Psalmen (merendeel door David geschreven)  1011-960 

• 2Samuël        980-971 

o 1Kronieken        1020-971 
(geschreven tijdens de periode van 2Samuël) 

• 1Koningen        971-853 

o Spreuken, Prediker, Hooglied     971-931 

(geschreven tijdens de periode van 1Koningen) 

• 2Kronieken       971-586  

• 2Koningen        853-549 

o Obadja        841-830 

o Joël        830-820 

o Jona        785-773 

o Amos         767-753 

o Hosea        753-715 

o Jesaja        739-692 

o Micha        735-700 

o Nahum        648-620? 
o Zefanja       635-625 

o Jeremia       627-573   
o Habakuk       622-609 

o Klaagliederen       586 
 (geschreven tijdens de periode van 2Koningen) 

• Daniel         605-536 

• Ezechiël        593-560 

o Haggaï  (geschreven in de tijd van Ezra)   520-505 
o Zacharia (geschreven in de tijd van Ezra)   520-488  

o Esther  (geschreven in de tijd van Ezra)   483-473 

• Ezra         458-445 

• Nehemia       445-418 

o Maleachi (geschreven in de tijd van Nehemia)  435-415 
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Antwoorden op de zelftesten 

 

Hoofdstuk 1 

l. 2Tim. 3:16-17: Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te 

verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle 

goed werk volkomen toegerust. 

2. Het woord ‘Bijbel’ betekent: ‘de boeken’ of ‘verzameling boeken’." 

3. Het woord ‘Schriften’ betekent: ‘heilige geschriften’. 

4. Oude Testament en Nieuwe Testament. 

5. 66. 

6. Wet, geschiedenis, poëzie en profetie. 

7. Evangeliën, geschiedenis, brieven, profetie. 

8. Het woord ‘testament’ betekent: ‘verbond’. 

9. Voor onderwijs, weerlegging, verbetering, opvoeden in de gerechtigheid. (2Tim. 3:16-17) 

10. De Bijbel bevat geen tegenstrijdigheden en is één in zijn belangrijkste thema 

11. De Bijbel heeft variatie. 

12. a. G; b. G; c. F; d. F; e. F 
13. Jezus. Luk. 24:44-48. 

 

Hoofdstuk 2: 

1. Ps. 119:169: Mijn geroep nadere voor uw aanschijn, o Here; geef mij verstand naar uw woord.  

2. 39 

3. 27 

4. Wanneer je alleen een hoofdstuk hier en daar leest, begrijp je niet hoe de Bijbel in elkaar past. Je moet de 

    Bijbel ordelijk lezen om haar inhoud te begrijpen. 

5. - lees dagelijks. - lees selectief.  - lees biddend.  - lees systematisch. 

 

Hoofdstuk 3: 
1. Ps. 68:12: De Here deed het machtwoord weerklinken; de boodschapsters van goede tijding  

  waren een grote schare.  

2. Een versie is een Bijbel, geschreven in een taal anders dan de originele talen waarin de Bijbel is geschreven 

3. Een vertaling is een woord voor woord vertaling van het Grieks, Hebreeuws en Aramees. Een parafrase is 

    geen woord voor woord vertaling; het is een vertaling van de gedachten. 

4. De NBG Bijbel. 

5. Omdat geen enkele taal exact hetzelfde is kunnen er verschillen ontstaan bij vertalingen. 

6. Hebreeuws, Aramees en Grieks. 

 

Hoofdstuk 4: 

1. Ezech. 3:10:  Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart  

  op en hoor ze aan met uw oren. 
2. Een schematisch overzicht is een manier van ordenen van je aantekeningen van een studie. Het geeft de 

    informatie samengevat en overzichtelijk weer, zodat je het later voor je geestelijke werk en studie kunt 

    gebruiken.  

3. Wanneer je het niet helemaal begrijpt, neem dan nog eens dit hoofdstuk door. 

4. Ze worden weergegeven met Romeinse cijfers. 

5. Deze worden weergegeven met de hoofdletters van het alfabet. 

 

Hoofdstuk 5: 

1. Mozes 

2. De historische achtergrond van Israël vastleggen en een verslag geven van de schepping, de zondeval, 

    verlossing en het eerste handelan van God met de mens. 
3. Israël 

4. Gods plan omvatte vanaf het begin alle volkeren. God begint nieuwe dingen met mensen 

5. Gen. 3:15:  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de 

kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. 
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Hoofdstuk 6: 

1. Mozes 

2. De bevrijding van Israël uit de slavernij vastleggen en het doel van het bestaan van het volk Israël weergeven. 

3. Israël 

4. Redding komt alleen door het bloed van het Lam van God, Jezus Christus. 

5. Ex. 12:13:  En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed 

zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land 

Egypte sla. 

 

Hoofdstuk 7: 

1. Mozes 

2. Israël tonen hoe zij als een heilig volk in gemeenschap met God dient te leven en hen voorbereiden om het 

    reddende plan van God uit te breiden naar alle volkeren. 

3. Israël 

4. God eist heiligheid van Zijn volk. 

5. Lev. 20:7:  Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. 

 
Hoofdstuk 8: 

1. Mozes 

2. Verslag van de ervaringen tijdens de reis door de woestijn, wat een symbool is voor de terneergeslagen 

    Christen. 

3. Israël 

4. God neemt alleen genoegen met volledige toewijding. 

5. Num. 32:23: Maar doet gij aldus niet, zie, dan zondigt gij tegen de Here, en gij zult gewaar worden, dat uw 

zonde u vinden zal. 

 

Hoofdstuk 9: 

1. Mozes 
2. De wet opnieuw duidelijk maken aan de nieuwe generaties van Israëlieten die geboren werden na het verblijf 

    bij de berg Sinaï. 

3. Israël 

4. Gehoorzaamheid brengt zegen. Ongehoorzaamheid brengt het oordeel. 

5. Deut. 6:4-5: Hoor, Israel: de Here is onze God; de Here is een! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met 

geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. 

 

Hoofdstuk 10: 

1. Jozua 

2. Verslag van de geschiedenis van de inname van Kanaän. 

3. Israël 

4. Zonder strijd is er geen geestelijke of morele overwinning. 
5. Joz. 24:15: Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: 

of de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, of de goden der 

Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen! 

 

Hoofdstuk 11: 

1. Samuël 

2. Historisch verslag van de regering van de Richteren na het boek Jozua. 

3. Israël 

4. Er is een Goddelijke patroon van tuchtiging, bedoeld om Gods volk te bekeren van zonde naar redding. 

5. Richt. 17:6: In die dagen was er geen koning in Israel; ieder deed wat goed was in zijn ogen. 

 
Hoofdstuk 12: 

1. Onbekend 

2. Historisch verslag van Israël om Gods zorg voor alle mensen te tonen. Het laat ook de bloedverwant-Redder 

    relatie van Jezus Christus zien. 

3. Israël 

4. God kan verbittering veranderen in zegen. 

5. Ruth. 1:16-17: Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te 
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  keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik 

vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; Waar gij zult sterven, zal ik sterven, 

en daar zal ik begraven worden. Zo moge de Here mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood 

alleen zal scheiding maken tussen mij en u. 

 

Hoofdstuk 13: 

1. Samuël 

2. Voortgaand verslag van Gods handelen met Zijn volk. 

3. Israël 

4. Gehoorzaamheid aan God is belangrijker dan offers 

5. 1Sam. 15:22-23: Maar Samuel zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als 

aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan 

het vette der rammen. Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is 

afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u 

verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. 

6. Voortgaand verslag van Gods handelen met Zijn volk. 

7. Israël 
8. God volvoert Zijn plan door hen die Hem gehoorzaam zijn, ondanks hun menselijke zwakheden. 

9. 2Sam. 7:22-23: Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij 

naar al wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israel, het enige 

volk op aarde, dat God Zich tot een volk ging vrijkopen, om Zich een naam te maken, en voor 

hen grote en vreselijke daden te doen: voor uw land, voor het aangezicht van uw volk, dat Gij 

uit Egypte, uit de volken en hun goden hebt vrijgekocht? 

 

Hoofdstuk 14: 

1. Onbekend. Mogelijk Jeremia. 

2. Voortgaand verslag van Gods handelen met Zijn volk, Israël. 

3. Israël 
4. Geven en nemen, een schikking treffen, compromitteren kan gemakkelijk lijken, maar uiteindelijk kost het  

    heel veel. 

5. 1Kon. 19:18:  Doch Ik zal in Israel zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de 

Baäl, en elke mond die hem niet gekust heeft. 

6. Voortgaand verslag van Gods handelen met Zijn volk, Israël. 

7. Israël 

8. Koninkrijken in deze wereld zijn tijdelijk: ze komen op en vallen onder de leiding van God. 

9. 2Kon. 2:9-10: En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa: Doe een wens. Wat zal ik voor u doen, 

eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide: Zo moge dan een dubbel deel van uw geest op 

mij zijn. En Elia zeide: Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik 

van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet 

geschieden. 
 

Hoofdstuk 15: 

1. Onbekend. Mogelijk Ezra 

2. Verslag van geestelijke geschiedenis van Juda. 

3. Israël 

4. Wanneer God verhoogd wordt, wordt Zijn volk gezegend. 

5. 1Kron. 29:11: Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles 

wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven 

alles verheven. 

6. Verslag van geestelijke geschiedenis van Juda. 

7. Israël 
8. God zegen komt door jezelf te vernederen en Hem te zoeken. 

9. 2Kron. 7:14: En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken 

Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun 

zonde vergeven en hun land herstellen. 
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Hoofdstuk 16: 

1. Ezra 

2. Verslag van de terugkeer van Gods volk uit de Babylonische ballingschap en van de herbouw van de tempel  

    in Jeruzalem. 

3. Israël 

4. Terugkeer en herstel zijn de basisprincipes voor bekering 

5. Ezra 6:16:  Toen vierden de Israëlieten, de priesters, de Levieten en de overigen die in de ballingschap 

geweest waren, de inwijding van dit huis Gods met vreugde 

 

Hoofdstuk 17: 

1. Nehemia 

2. Vervolg van de geschiedenis van Israël. Verslag van de herbouw van de muren van Jeruzalem. 

3. Israël 

4. Bij elke gelegenheid is er tegenstand. Geloof zonder werken is dood. 

5. Neh. 6:3: Toen zond ik tot hen boden met het antwoord: Ik ben bezig een groot werk te doen en kan  

niet komen. Waarom zou het werk stil liggen, doordat ik het verliet en tot u kwam? 

 
Hoofdstuk 18: 

1. Onbekend 

2. Vervolg van de geschiedenis van Israël. Ook een verslag van de voorzienende zorg van God voor Zijn volk. 

3. De Joden verstrooid over heel Perzië 

4. God komt de moeilijkheden van het leven tegemoet met menselijke vaten die Hij heeft voorbereid. 

5. Est. 4:14:  Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding 

en uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en wie weet, of gij niet juist 

met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. 

 

Hoofdstuk 19: 

1. Onbekend 
2. Het boek worstelt met de vraag: “Waarom lijden de rechtvaardigen?”. 

3. Het boek is niet specifiek gericht aan iemand, maar het is toepasbaar voor elke Christen die lijden ondergaat. 

4. Er is een geestelijke oorzaak achter het lijden van de rechtvaardigen. Lijden is niet noodzakelijk een bewijs  

    voor het ongenoegen van God. 

5. Job. 19:25-27:  Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. Nadat mijn huid 

aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede 

aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde; mijn nieren in mijn 

binnenste versmachten van verlangen. 

 

    Job 23:10:  Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. 

 

Hoofdstuk 20: 
1. De meeste Psalmen zijn door koning David geschreven 

2. Het is boek met de geestelijke liederen van Israël. Het woord ‘Psalmen’ betekent: ‘het boek der lofprijzingen’ 

    of ‘lofliederen’. Het is het gebeden en lofprijzingboek in de Bijbel. 

3. Israël, maar het boek wordt door de eeuwen heen door de gelovigen gebruikt voor aanbidding, gebed en 

    lofprijzing. 

4. Gebed, voorbede, lofprijzing en belijdenis horen allemaal bij echte aanbidding. 

5. Ps. 95:1:  Komt, laat ons jubelen voor de Here, juichen ter ere van de rots onzes heils. 

 

Hoofdstuk 21: 

1. Salomo 

2. Ze staan in Spr. 1:1-6 
3. Israël, maar de waarheden voor het praktische leven zijn toepasbaar voor elke gelovige. 

4. Verticale wijsheid is noodzakelijk voor het horizontale leven. Spreuken is een verzameling van wijze 

    principes die God aan de mensen geeft (verticaal) om het leven met anderen te leiden (horizontaal). 

5. Spr. 3:13:  Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt. 
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Hoofdstuk 22: 

1. Salomo 

2. Een beschrijving van de zoektocht naar de zin van het leven zonder God. 

3. Israël en de gelovigen in het algemeen, met nadruk op de jeugd. 

4. Leven zonder God is nutteloos en zinloos (ijdel). 

5. Pred. 12:13:  Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt 

voor alle mensen. 

 

Hoofdstuk 23: 

1. Salomo 

2. De relatie tussen Christus en de Kerk tonen zoals op basis van de relatie binnen een huwelijk. 

3. Israël en alle gelovigen. 

4. Het Goddelijke model van de liefde tussen een man en zijn vrouw is het patroon voor de relatie tussen 

    Christus en Zijn Kerk. 

5. Hoogl. 8:7:  Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand 

  alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. 

 
Hoofdstuk 24: 

1. Jesaja 

2. Terechtwijzing en verbetering. 

3. Juda 

4. Rebellie leidt naar vergelding. Bekering leidt naar herstel. 

5. Jes. 53:6: Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 

heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 

 

Hoofdstuk 25: 

1. Jeremia 

2. Waarschuwing voor het komende oordeel van ballingschap en oproep tot bekering. 
3. Juda 

4. Nationale rampen en achteruitgang zijn vaak het gevolg van ongehoorzaamheid aan God. 

5. Jer. 33:3:  Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, 

waarvan gij niet weet. 

 

    Jer. 1:7-8:  De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult 

gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om 

u te bevrijden, luidt het woord des Heren. 

 

Hoofdstuk 26: 

1. Jeremia 

2. Bekering bewerken, die noodzakelijk is voor het geestelijke herstel. 
3. Joodse ballingen in Babylonische gevangenschap. 

4. God is getrouw, zowel in oordeel als in genade. 

5. Klaagl. 3:22-23: Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn 

barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! 

 

Hoofdstuk 27: 

1. Ezechiël 

2. Waarschuwing voor de komende ballingschap en profetie ten tijde van de ballingschap 

3. Juda 

4. De Heer laat historische gebeurtenissen plaatsvinden opdat de volkeren zullen weten dat Hij God is. 

5. Ezech. 22:30: Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn 
aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou 

verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. 
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Hoofdstuk 28: 

1. Daniël 

2. Tonen hoe God de aangelegenheden van mensen leidt. 

3. De Joodse ballingen. 

4. God is soeverein en Hij eert wie Hem eren. 

5. Dan. 12:3: En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid 

hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. 

 

Hoofdstuk 29: 

1. Hosea 

2. Israël alarmeren vanwege haar zondige toestand en haar terugbrengen naar God. 

3. Noordelijke koninkrijk van Israël. 

4. Ervaring bevordert begrip en meeleven 

5. Hos. 4:1: Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Here heeft een rechtsgeding met de 

bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. 

 
Hoofdstuk 30: 

1. Joël 

2. Juda waarschuwen vanwege hun zonden en wijzen op de noodzaak van bekering. Informatie over Gods  

    toekomstplannen met het volk. 

3. Juda 

4. Zelfs te midden van een terechtwijzend oordeel, plant God toekomstige zegeningen voor Zijn volk. 

5. Joël 2:28-29:  Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw 

dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten 

zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest 

uitstorten. 

 
Hoofdstuk 31: 

1. Amos 

2. Israël terugroepen naar God. 

3. Israël. 

4. De oproep aan de volkeren is nog steeds: “Bereid je voor om God te ontmoeten.” 

5. Am. 4:12:  Daarom zal Ik aldus met u doen, o Israel. Omdat Ik dan dit met u doen zal, bereid u om uw 

God te ontmoeten, o Israel. 

 

Hoofdstuk 32: 

1. Obadja 

2. Waarschuwing voor Gods straf op de zonde 

3. Edom 
4. God haalt neer wat in zonde verhoogd is. 

5. Obad. 1:4: Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, 

vandaar zal Ik u neerhalen, luidt het woord des Heren. 

 

Hoofdstuk 33: 

1. Jona 

2. Evangelisatie in Nineve en Israël tonen dat redding niet alleen voor hen is. 

3. Nineve 

4. Redding is niet exclusief voor een bepaalde groep. Een ieder die naam van de Heer aanroept zal behouden 

    worden. 

5. Jona 3:1-2: Het woord des Heren kwam ten tweeden male tot Jona: Maak u op, ga naar Nineve, de grote 
stad, en breng haar de prediking, die Ik tot u spreken zal. 
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Hoofdstuk 34: 

1. Micha 

2. Een oproep tot bekering ter voorkoming van het oordeel. 

3. Israël en Juda. 

4. God veroordeelt de onderdrukkers van Zijn volk. 

5. Micha 6:8: Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan 

recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. 

 

Hoofdstuk 35: 

1. Nahum 

2. Waarschuwen voor het oordeel over Nineve, hoofdstad Assyrië, dat Gods volk in ballingschap nam. 

3. Nineve 

4. Pas op, God is een wreker voor het kwade 

5. Nahum 1:2: Een naijverig God en een wreker is de Here, een wreker is de Here en vol van grimmigheid; 

een wreker is de Here voor zijn tegenstanders, en toornen blijft Hij tegen zijn vijanden. 

 

Hoofdstuk 36: 
1. Habakuk 

2. Juda wakker schudden en bewust maken van haar geestelijke problemen. Waarschuwen voor het op handen 

    zijnde oordeel van God. 

3. Juda 

4. De rechtvaardigen leven door geloof. 

5. Hab. 3:2:  Here, ik heb de tijding aangaande U vernomen, ik ben, Here, met vreze voor uw werk vervuld; 

roep het in het leven in de loop der jaren, maak het openbaar in de loop der jaren; gedenk in de 

toorn aan ontfermen! 

 

Hoofdstuk 37: 

1. Zefanja. 
2. Israel en andere volkeren waarschuwen voor het oordeel van God. 

3. Israël 

4. De machtige God verlost  

5. Zef. 3:17:  De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde 

verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel. 

 

Hoofdstuk 38: 

1. Haggaï 

2. Israël inspireren tot een nieuwe ijver voor God en de leiders bewustmaken van hun verantwoordelijkheid om  

    de tempel te herbouwen. 

3. Israël 

4. Gods Koninkrijk bouwen dient de hoogste prioriteit te hebben voor een echte gelovige. 
5. Hag. 1:5:  Nu dan, zo zegt de Here der heerscharen, bedenkt wat u wedervaren is. 

 

Hoofdstuk 39: 

1. Zacharia 

2. Israël inspireren om de tempel af te maken. 

3. Israël 

4. God heeft de leiding over de aangelegenheden van de mensen en van de volkeren. 

5. Zach. 13:1: Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van 

  Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. 

 

Hoofdstuk 40: 
1. Maleachi 

2. Israël oproepen tot berouw en tot terugkeer naar rechtvaardigheid. 

3. Israël 

4. Zowel berouw over de zonde als bekering zijn noodzakelijk om vergeving te ontvangen  

5. Mal. 2:2: Indien gij niet hoort, en indien gij het niet ter harte neemt mijn naam eer te geven, zegt de Here 

  der heerscharen, dan zal Ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in vloek verkeren; ja, 

Ik heb ze reeds in vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt.  


