RONDOM DE BIJBEL

LES 1
B Bijbelstudie
2 Petrus 1:19-21
a Petrus; discipel van Jezus, visser
b een lamp, die schijnt in een duistere
plaats

deel 1: De Bijbel

4 Pinksterfeest: Handelingen 2;
Johannes de Doper

antwoordenblad 1

LES 2

fase 3: opschrijven

B Bijbelstudie
Psalm 78:1-7

fase 4: overschrijven

a bundels: 1-41, 42-72, 73-89, 90-106,
107-150; soorten Psalmen
b dirigent tempelkoor

c eigenmachtig uitleggen

c aloude verborgenheden

d uit de wil van de mens

d onze vaderen

e door de Heilige Geest

e kinderen/volgende geslacht
f de roemrijke daden van de HERE

D Lesvragen
1 omdat in de Bijbel God tot mensen
spreekt/aan het Woord is
2 profeten, evangelisten, apostelen;

g opdat die hun vertrouwen op God
vergeten, maar zijn geboden bewaren

3 de Heilige Geest

D Lesvragen

4 inspiratie

1 tot mensen: profeten, evangelisten,

en dat wij leven zoals Hij dat wil
6 gewoon boek, wetenschappelijk
boek
7 door gelovig en biddend de Bijbel te
lezen

apostelen
2 doorvertellen - opschrijven overschrijven - Bijbel als boek vertalen
3 hout, kleitabletten, papyrus, steen,
potscherf, perkament
4 Hebreeuws, Aramees, Grieks

G Opdrachten
1 Woord van God; Heilige Schriften;
Boek der boeken; Oude Testament
en Nieuwe Testament
2 Mozes, Paulus, Petrus, Johannes,

5 allereerste handschriften en afschriften daarvan
6 staan dichter bij de originele tekst:
eerder geschreven = minder fouten
7 canon

Jakobus
3 Gods Woord/de Bijbel is het licht dat
ons in het donker de weg wijst naar
Gods Koninkrijk/toekomst

fase 6: vertalingen
2 - Jeremia 36:4:

2e, 3e

- Exodus 20:1:

1e

- Jozua 4:5-7:

2e

- Exodus 12:24-27:

2e, 3e

- Lucas 1:1-3:

2e, 3e, 4e, 5e

3 Jesaja 53:7-8
4 schriftgeleerden, monniken

zouden stellen en Gods werken niet

bijbelschrijvers

5 God wil dat wij Hem leren kennen

fase 5: Bijbel wordt boek

G Opdrachten
1 fase 1: God spreekt tot mensen
fase 2: doorvertellen

H Opzoeken
- 1 Kon.18:

Obadja

- Marcus 2:18-22:

Vasten

- Gen.25:25:

Ezau

- Gen.29:32:

Ruben

- Joh.11:2:

Lazarus

- 1 Sam.4:4:

Eli

- Lev.16:

Verzoendag

- Luc.1:5:

Elisabeth

- 1 Kon.14:21:

Rehabeam

- 1 Sam.16:1:

Isaï

- Joh.3:1:
- Hand.22:3:

Nicodemus
Gamaleël

de eerste letters vormen het woord
OVERLEVERING
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deel 1: De Bijbel

LES 3

LES 4

B Bijbelstudie
2 Timotheüs 1:1-5 en 3:14-17

B Bijbelstudie
Handelingen 2:1-13

a Paulus schrijft aan Timotheüs

a Pinksterfeest: uitstorting van de Heili-

b van kindsbeen af; als je jong bent

ge Geest

c de Bijbel is door God ingegeven!

b wind; vuur; taal

d te onderrichten

c een ieder hoorde in zijn eigen taal

e om de mensen volkomen toe te rusten tot het doen van goed werk

spreken
d torenbouw van Babel
e van de grote daden Gods

D Lesvragen

f verlegenheid/verbazing en spot

1 van griekse woord Biblia = boeken
2 God heeft de Bijbel op laten schrijven; God heeft zelf gesproken

D Lesvragen
1 Hebreeuws, Aramees, Grieks
2 Septuaginta; Vulgata

4 richtsnoer, regel, lijst van boeken;

3 door overschrijven; voor de rijken en

ten geloven en hoe we hebben te
leven
5 Zo spreekt de HERE;

de kerken
4 iedereen kon voor een betaalbare
prijs een Bijbel kopen
5 de Staten-Generaal betaalde de ver-

Het Woord des HEREN kwam tot

taalkosten;

mij; De HERE sprak tot mij

Synode van Dordrecht 1618-1619

6 de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat de verschillende bijbelboeken werden aanvaard en erkend

6 voor mensen die voor het eerst de
Bijbel lezen
7 de taal verandert

7 verborgen;
Tobit, Judith, Wijsheid, Makkabeeën

3 als er één ding slecht is, is alles
slecht, en omgekeerd
H Vertaaloefening
3 En Hij sprak tot hen veel dingen in

LES 5
B Bijbelstudie
Hebreeën 8:8-13
a Jeremia 31:31-34
b sommigen denken aan Paulus;
de schrijver is onbekend

vergelijkingen, waarbij Hij zei: Zie de
zaaier ging weg om te zaaien.

c "want zij hebben zich niet gehouden
aan mijn verbond"

4 En tijdens het zaaien viel een deel
langs de weg en toen de vogels kwa-

d een nieuw verbond; voor het huis van
Juda en voor het huis van Israël

men aten ze het op.
5 Maar een ander deel viel op

e "Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn"

rotsachtige plaatsen, waar ze niet

3 1500 jaar
boeken die ons leren wat we moe-

antwoordenblad 2

veel aarde hadden, en terstond
schoot het op omdat de aarde niet

f in hun verstand en in hun harten
g een ieder, allen, van de kleinste tot
de grootste onder hen

diep was.
6 Maar toen de zon kwam werd het

h God zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal Hij

verzengd en omdat het geen wortels

niet meer gedenken

had verwelkte het.
7 Maar een ander deel viel tussen het
onkruid en het onkruid kwam op en

i

het 'oude' verbond is vervangen door
een 'nieuw' verbond

verstikte het.
8 Maar een ander deel viel op de goede aarde en gaf vrucht: deels 100, 60
en 30-voud.
9 Wie oren heeft moet horen.

D Lesvragen
1 verbond
2 het gaat over het verbond van God
met zijn volk
3 Oude Testament der

G Opdracht

belofte/verwachting;

1 De lamp van het lichaam is uw oog;

Nieuwe Testament der vervulling

indien dan uw oog zuiver is, is uw

4 17 historische boeken;

gehele lichaam verlicht, maar wan-

5 dichetrlijke boeken

neer het slecht is, is ook uw lichaam

17 profetische boeken

duister.
2 eenvoudig = zuiver

5 Thora = onderwijzing
Nebiïm = profeten
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Chetubim = geschriften
6 evangeliën
Handelingen
brieven
Openbaring
7 Het gaat om de geschiedenis van
het heil van God.

deel 1: De Bijbel

13 la

LES 6

Herhaling

14 st

Bijbelstudie:
Lucas 10:38-42

1 God heeft door de Heilige Geest

16 Achan
18 Ab
20 ham
21 dra
23 Asa
24 Ada

G Opdracht

25 gulden

3 Genesis = wording

27 os

In den beginne schiep God de he-

28 Jesaja

Dit nu zijn de namen der zonen van
Israël

a in het huis van haar zuster Martha,
aan de voeten van Jezus;
zij luistert naar de woorden van Jezus
b Martha wordt in beslag genomen
door het vele bedienen
c "Here, tekt Gij het U niet aan, dat mijn
zuster mij alleen laat dienen?
Zeg haar dan, dat zij komt helpen."
d "Martha, Martha, gij maakt u bezorgd

mel en de aarde
Exodus = uittocht

antwoordenblad 3

Verticaal
1 exodus
2 Abram

en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één."
e Het goede deel zal van haar niet worden weggenomen

mensen zijn Woord ingegeven
2 overlevering/doorvertellen
3 Woord van God; Heilige Schrift; Boek
der boeken
4 O.T.: 39 + N.T. 27 = 66
5 canoniek = goddelijk gezag hebbend
apocrief = niet goddelijk gezag hebbend
6 Hebreeuws, Aramees, Grieks
7 Oude: Sepuaginta en Vulgata
Nieuwe: NBG '51, Willibrord,
Groot Nieuws en Het Boek
8 de Bijbel uit de oorspronkelijke talen

Leviticus = van Levi

3 uittocht

De HERE nu riep Mozes en sprak

4 re

tot hem uit de tent der samenkomst

5 if

schap

Numeri = getallen

8 ei

K.B.S. = Katholieke Bijbelstichting;

De HERE sprak tot Mozes in de

9 Onan

bijbelvertaling en bijbelverspreiding

woestijn Sinaï

12 Elam

10 oude en nieuwe verbond; de Bijbel

Deuteronomium = tweede wet

15 Tarsus

Dit zijn de woorden die Mozes tot

17 ha

Rebus

geheel Israël gesproken heeft

19 baäl

Laat uw hart mijn woorden vasthouden,

21 Dagon

opdat gij moogt leven (Spreuken 4:4)

H Puzzel

22 manna

Horizontaal

24 Anna

1 Eva

26 die

3 Uria
6 brief

In de balk op blz. 44 staat te lezen:

7 Oer

VERBONDEN MET GOD

10 dia
11 toen

te vertalen
9 N.B.G. = Nederlands Bijbelgenoot-

