


Namen van God
De rollen die God in het 
Oude Testament vervult

Eerste 
vermel-

ding
NAAM BETEKENIS 

De Almachtige, Ontzagwek-

kende, die geen therapie 

nodig heeft van de mensheid, in 

tegenstelling tot de afgoden van 

de naties, de sheddim, die afhan-

kelijk zijn van hun aanbidders.

ELOHIM God Gen. 1:1

JAHWEH De HEER Gen. 2:4

EL God Gen. 14:18

EL ELYON Allerhoogste God Gen. 14:19

ADONAI Heer of Meester Gen. 15:2

EL-ROI De God van het zien Gen. 16:13

EL SHADDAI God Almachtig Gen. 17:5

EL OLAM De Eeuwige God Gen. 21:33

JEHOVAH-JIREH De Heer zal voorzien Gen. 22:14

EHYEH ASHER EHYEH IK BEN die er zijn zal Ex. 3:14

JEHOVAH-ROPHE De Heer die geneest Ex. 15:22-26

JEHOVAH-NISSI De Heer mijn banier Ex. 17:15

QANNA De jaloerse Ex. 20:5

JEHOVAH-M’KADDESH De Heer heiligt Ex. 31:13

HA SHEM De naam Lev. 24:16

TSUR De rots Deut. 32:4

JEHOVAH-SHALOM De Heer is vrede Recht. 6:24

JEHOVAH-SABAOTH De Heer van de hemelse machten 1 Sam. 1:3

JEHOVAH-ROHI De Heer onze herder Ps. 23:1

YAHWEH HOSEENU De Heer onze maker Ps. 95:6

JEHOVAH-TSIDKENU De Heer onze gerechtigheid Jer. 23:5

JEHOVAH-SHAMMAH De Heer is daar Ezech. 48:35

ATIK YOMIN Oude wijze Dan. 7:9

GROOTTE van de tekstSTAAT SYMBOOL 
VOOR HOE VAAK DE NAAM VOORKOMT

God, bevelhebber over zijn engelen en de hemelse legers van God.
God onze Gerechtigheid. Van het woord tskidek, 

wat betekent: recht, onschuldig verklaard, of gelijk 

belast – zoals op een weegschaal.

De God die 

echt is en 

zijn aan-

wezigheid 

kenbaar 

maakt. 

Onze vrede 

en heelheid 

- de vrede 

van een heel 

persoon in de 

juist relatie 

met God en 

anderen. 

God, de Rots. 

Komt vijf keer voor 

in Het lied van 
Mozes.

God de Schepper 

en Beschermer, 

transcendent, 

machtig en sterk.

Ik ben die er zijn zal. 

De naam die Mozes te 

Van het woord Rophe - helen. 

Gaat over zowel spirituele als 

emotionele en fysieke 

heling. Transliteratie ook 

mogelijk als Rapha.

God ziet 

en voorziet. Komt van 

Jireh - zien, of voor-

zien, zoals een 

profeet.

God die machtig of sterk is. Wordt voor het eerst 

gebruikt als het gaat over Melchisedek, de pries-

ter van de Allerhoogste God. Deze naam wordt 

gegeven aan de beloofde Messias in Jesaja 9:6-7. 

Wordt altijd in 

het meervoud 

gebruikt als het 

verwijst naar God; 

het enkelvoud 

kan alleen over 

een menselijke 

heer gaan.

 De verbonds-

naam van God, 

ook wel bekend 

als het tetragam-

maton. Het stamt 

af van het werk-

woord zijn, hayah, De 

In Zichzelf Bestaande.

God 

de Bevrijder 

die voor ons 

vecht en over-

wint op het 

slagveld. Komt 

van het woord 

‘glinsteren’ of 

‘opheffen.’

horen krijgt bij de bran-

dende braamstruik.  
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zie p. 142

Bron: Dr Amy Orr-Weing: directeur van The Oxford Centre for Christian Apologetics [...] www.theocca.org. The Old Testament 
opmerking: Deze grafiek geeft een selectie weer van de namen, titels en epitheta die voor God worden gebruikt in het Oude Testament, en laat zien hoe vaak deze voorkomen. De data is subjectief en verschilt per bron.



RUBEN
Zoon van Jakob. Broer van Jozef.  
Een van de twaalf stammen van Israël. 
Haalde zijn broers over om Jozef  
niet te doden in hun jaloezie. 

NEBUKADNESSAR
Heerser van Babylon.  
Nam Gods volk in ballingschap mee.  
Volgde uiteindelijk God. 

MANASSE
De slechtste van alle koningen van Gods volk (Juda).  
Een dramatische bekering tot God.  
Herstelde de tempeldienst.

ABRAHAM
Ging op Gods verzoek 
op weg naar een vreemd 
land. Ontving de 
belofte dat Gods volk 
zou groeien.

SALOMO
Goede koning van heel 
Gods volk (Israël en 
Juda). Zoon van koning 
David. Meest wijze man 
op aarde. Bouwde de 
eerste tempel.

AÄRON
Mozes’ broer.  
Mozes’ woordvoer-
der voor de farao.  
Maakte een 
gouden kalf.  
Eerste priester die 
door God werd 
aangewezen.

JAKOB
Zoon van Isaak.  
Broer van Esau.  
Had twaalf zonen die 
de stammen van Israël 
werden. Worstelde 
met God.

JOAB
Neef van koning David.  
Dode de rebellerende Absalom.

JEREMIA
‘Wenende profeet’.  
Voor zijn geboorte door God tot profeet geroepen.  
Treurde over de ongehoorzaamheid van Gods volk.  
Zag de vernietiging van de tempel. 

FARAO
Koning van Egypte. Onderdrukte het hele volk van God 
in slavernij. Vijand van Mozes.  
Verhardde zijn hart naar God tijdens de plagen.

JOZEF
Zoon van Jakob. Juda’s broer.  
Droeg een veelkleurige mantel.  
Bestuurde Egypte en Gods volk 
tijdens een hongersnood.

JOZUA
Mozes’ assistent en opvolger.  
Leidde Gods volk naar het Beloofde Land.  
Trok om de muren van Jericho heen en vernietigde deze.

ESAU
Zoon van Isaak.  
Broer van Jakob. Jager.  
Stichter van het land Edom. 

ABSALOM
Zoon van koning David.  
Kwam in opstand tegen David.  
Raakte met zijn haren verstrikt in de takken 
van een boom en werd gedood door Joab.

ISAAK
Zoon van Abraham.  
Wonderbaby van Gods belofte.  
Werd door God gered van een einde als 
mensenoffer.

JONATAN
Zoon van koning Saul.  
Beste vriend van koning David.  
Hielp David te ontsnappen aan Saul.

SAMUEL
Wonderbaby opgedragen aan God.  
Hoorde als kind Gods stem.  
Zalfde de eerste twee koningen (Saul en 
David) van Gods volk.

HIZKIA
Goede koning van Gods volk (Juda).  
Herstelde de tempeldienst.  
Trotseerde Assyrische indringers. 

BAÄL
De oppergod van Kanaän en  
Fenicië. Bespot door Elisa op de berg 
Karmel om het feit dat hij niet  
antwoordt op zijn eigen profeten.

ESTER
Iemand van Gods volk. Koningin 
van een vreemde koning. Redde 
Gods volk met diplomatieke 
genialiteit.  

SARA [ALIAS SARAI/SARAH]

Vrouw van Abraham. De  
wondermoeder van Isaak. Ging 
met Abraham op weg naar een 
vreemd land, op Gods verzoek. 

ELIA
Zorgde ervoor dat het drie en een 
half jaar niet regende. Vijand van 
koning Achab. Werd weggenomen 
met een vurige wagen en is nooit 
gestorven.   

DANIËL
Met Gods volk in ballingschap  
weggevoerd. Weigerde om vreem-
de koningen te aanbidden. Op  
wonderbaarlijke wijze van de 
leeuwenkuil gered.  

JOSAFAT
Een zeldzaam goede koning van 
Gods volk (Juda). Bracht sociale 
hervorming. Sloot vrede met Gods 
volk in het noorden (Israël).

JEROBEAM I
Een slechte koning van Gods volk 
(Israël). Leidde de mensen weg 
van God en liet hen twee gouden 
kalveren aanbidden.

ACHAB
Een slechte koning van Gods 
volk (Israël). Trouwde de slechte 
heidense koningin Izebel. Vijand 
van Elia.
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PATRIARCH ZOON VAN EEN PATRIARCH
VROUW & MOEDER 
VAN EEN PATRIARCH

LEIDER VAN GODS VOLK

KONING /KONINGIN ZOON VAN EEN KONING

AANVOERDER VAN 
DAVIDS LEGER

PROFEETPRIESTER EEN VALSE GOD

De meest genoemde figuren in het Oude Testament
Ieder een rol en een taak

SAUL
Werd aangesteld als eerste 
menselijke koning over heel 
Gods volk (Israël and Juda). Werd 
Davids schoonvader. Deed een 
poging David te doden.

MOZES
Leidde Gods volk uit slavernij in Egypte.  
Ontving de tien geboden van God.

DAVID
Goede koning van heel Gods volk (Israël and Juda).  
‘Een man naar Gods hart’.  
Herder. Doodde de reus Goliat.

334 716

930

036 | 037

zie p. 136-137

bron: Dr. Stuart C. Weir. Oude Testament.



100 woorden

500 woorden

1.000 woorden

2.000 woorden

>2.500 woorden

Invloedrijke vrouwen in het Nieuwe Testament
Moed, geloof en roeping

Jezus vertoonde een nieuwe omgang met vrouwen in zijn tijd. Dit voorbeeld volgend, werden vrouwen in de vroege 

kerk aangemoedigd om actieve rollen te vervullen, terwijl nieuwe manieren van leven en samenwerken werden 

ontwikkeld. Hun bereidheid om nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen in Gods koninkrijk veranderde niet 

alleen de kerk, maar ook de wereld waarin zij leefden.

Mat.  
1–28

Mat.  
9

Mat.  
15

Mat. 
20–27

Mat.  
26

Mat.  
27

Mar.  
12

Luc.  
1

Luc. 
2

Luc.  
8

Luc.  
8–24

Luc. 
10

Joh. 
19

Hand. 
8

Hand.  
9

Hand. 
16

Hand.  
16

Hand. 
17

Hand.  
17

Hand.  
18

Hand. 
21

Rom.  
16

Rom.  
16

Rom.  
16

2 Tim. 
1–3 Rom. 16Joh.  

4
Mar. 

15–16
Mat.  

27–28

Was bereid om moeder 
van Jezus te zijn. 

Vergezelde Jezus en 
kwam aan Zijn prakti-
sche noden tegemoet 
tijdens Zijn bediening. 
Riskeerde contact met 
Romeinse soldaten om 
Zijn dood en begrafenis 

te kunnen zien. Zag 
de engel & Jezus’ lege 

graf. Ontmoette de 
opgestane Jezus. 

Raakte Jezus’ 
bovenkleed 

aan. 
Genas van een 
beschamende 
en isolerende 

ziekte en 
kwam daar  
publiekelijk 

voor uit.

Vroeg Jezus om 
haar dochter 
te genezen. 

Betoogde dat 
ook niet-Joden 

genezing 
verdienen.

Riskeerde 
contact met 
Romeinse  

soldaten om 
Jezus te zien 

sterven.

Vroeg Jezus 
om haar broer 

weer tot leven te 
wekken.  

Zat aan Zijn 
voeten terwijl 

Hij onderwees. 
Goot parfum uit 
over Zijn voeten 

en droogde 
ze af met haar 

haren.

Had een droom 
over Jezus. 

Waarschuwde 
Pilatus dat hij 

Hem moet rust 
moest laten.

Gaf  
haar  

laatste  
twee  

muntjes  
aan de  

tempel- 
schat.

Kreeg laat in 
haar leven 
een kind, 
zoals door 

God beloofd 
aan haar 

echtgenoot. 
Voorspelde 

aan haar 
nicht Maria 
over Jezus.

Herkende het 
kind Jezus in 

de tempel. 
Profeteerde 
over Hem.

Vergezelde 
Jezus en kwam 
aan zijn prak-
tische noden 

tegemoet 
tijdens Zijn 
bediening.

Vergezelde 
Jezus en kwam 
aan zijn prak-
tische noden 

tegemoet 
tijdens Zijn 

bediening. Zag 
de engel & het 

lege graf.

Had geloof dat 
Jezus de Messi-
as was en haar 
broer Lazarus 
tot leven kon 

wekken.

Riskeerde 
contact met 
Romeinse 

soldaten om 
Jezus te zien 

sterven. 

Sloten zich 
aan bij de 

vroege kerk. 
Gevangengeno-

men voor hun 
overtuigingen.

Leidde een 
goed leven en 

hielp de armen. 
Opgewekt uit 

de dood.

Liep het risico 
haar oude reli-
gie te moeten 

achterlaten om 
een volgeling 
van Jezus te 

worden. Onder-
wees haar zoon 

over Hem.

Aanbidder  
van God, open 

voor Paulus’ 
boodschap. 

Liep het risico 
haar oude reli-
gie te moeten 

achterlaten om 
een volgeling 
van Jezus te 

worden. 

Ontmoetten 
Paulus en Silas.  

Liepen risico 
hun oude religie 

te moeten 
achterlaten om 

volgelingen 
van Jezus te 

worden.

Hoorde Paulus 
spreken tot de 
mannen van 
Athene op de 
Areopagus. 

Liep het risico 
haar oude reli-
gie te moeten 

achterlaten 
om volgeling 
van Jezus te 

worden.

Samen met haar 
echtgenoot raak-

te ze bevriend 
met de apostel 

Paulus, reisde en 
onderwees met 

hem.  
Ze riskeerden 

hun leven voor 
hem en boden 

gastvrijheid aan 
een kerk in hun 

huis.

Gebruikten 
hun gave 

van profetie 
om de kerk 
te dienen.

Hielp vele 
mensen, 

waaronder de 
apostel Paulus. 

Bezorgde 
waarschijnlijk 

de brief die later 
het Bijbelboek 

Romeinen is 
geworden.

Sloot zich aan 
bij de kerk in 

Rome en werkte 
hard als lid van 

de gemeen-
schap. 

Door haar werk  
voor de kerk 
genoot ze als 
apostel veel 

aanzien. Samen 
met Paulus 

gevangenge-
nomen. 

Liep het risico 
haar oude reli-
gie te moeten 

achterlaten om 
een volgeling 

van Jezus 
te worden. 
Onderwees  
haar klein- 

zoon over Hem.

Lieten hun oude 
religie achter om 
Jezus te volgen.  
Werkten hard,  

samen met 
Paulus, de apos-

telen en de eerste 
kerken. Boden 
gastvrijheid in 
hun huizen aan 

voor kerken. 
Riskeerden hun 

levens.

Vijf keer getrouwd. 
Sociaal geïsoleerd. 
Sprak met Jezus bij 

een waterput, 
leerde dat Hij de 

Messias was.  
Vertelde de hele stad 

over Zijn profetie 
voor haar.

Vergezelde 
Jezus en kwam 
aan Zijn noden 

tegemoet tijdens 
Zijn bediening. 

Riskeerde contact 
met soldaten om 
Zijn dood en be-

grafenis te kunnen 
zien. Zag de engel 
& Jezus’ lege graf. 

Ontmoette de 
opgestane Jezus.  

Vergezelde Jezus 
en kwam aan Zijn 
praktische noden 
tegemoet tijdens 
Zijn bediening. 

Riskeerde contact 
met Romeinse sol-
daten om Zijn dood 

en begrafenis te 
kunnen zien. Zag de 
engel & Jezus’ lege 
graf. Ontmoette de 
opgestane Jezus.  

Jezus leefde op 
aarde, stierf, 

stond weer op  
& veranderde 

de wereld 
voorgoed.  

Jezus genas 
haar en prees 
haar geloof.

Jezus genas 
haar dochter

Steunde Jezus 
bij Zijn dood.

Jezus 
respecteerde haar 
verlangen om te 
leren, eerde haar 
genereuze daad 

als voorbereiding 
op Zijn begrafenis. 

en vergaf haar 
zonde.

Bevestigde aan  
Pilatus dat 

Jezus  
onschuldig 

was.

Jezus eerde 
haar gave en 

gebruikte 
het verhaal 
om de rijke 

gierigaards te 
ontmaskeren.

Bemoedigde 
haar nicht 

Maria (Jezus’ 
moeder). Haar 

eigen zoon 
werd de profeet 

Johannes de 
Doper.  

Erkende Jezus 
publiekelijk als 

Gods zoon.

Maakte Jezus’ 
bediening 
mogelijk.

Maakte Jezus’ 
bediening 

mogelijk. Ge-
tuige van Jezus’ 

opstanding.

Zag hoe haar 
broer uit de 

dood opgewekt 
werd.

Steunde Jezus 
bij Zijn dood.

Bewijs van de 
effectiviteit 

van de vroege 
kerk.

Veel mensen 
in Joppe 

geloofden in 
Jezus na haar 
opstanding.

Haar zoon 
Timoteüs werd 

een discipel 
in de vroege 

kerk.

Zij & haar huis-
houden werden 
gedoopt. Paulus 

en vrienden 
verbleven bij 

haar thuis.

De kerk in 
Tessalonica 

werd gesticht.

De kerk in 
Athene werd 

gesticht.

Hielp de vroege 
kerk groeien.

Hielp de 
vroege kerk 

groeien.

Hielp de
vroege kerk

groeien.

Hielp de
vroege kerk

groeien.

Haar kleinzoon 
Timoteüs werd 

een discipel 
van de vroege 

kerk.

Hielpen de 
vroege kerk 

groeien.

Veel van de 
inwoners van 

de stad komen 
tot geloof in 

Jezus.

Steunde Jezus 
bij Zijn dood.  

Een van de 
eersten die over 
de opstanding 

vertelden.  

Steunde 
Jezus terwijl Hij 

stierf.  
Een van de 

eersten die over 
de opstanding 

vertelden.  
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Maria 
Moeder van Jezus Christus; vrouw van Jozef

Anonieme vrouw
Leed twaalf jaar aan 

bloedverlies

Anonieme vrouw
Syro-Fenicische afkomst

Anonieme vrouw
Volgeling van Jezus; 
vrouw van Zebedeüs; 

moeder van Jezus’ 
discipelen Jakobus en 

Johannes

Maria van Betanië
Zus van Marta en Lazarus;  

‘die in de stad bekendstond als zondares’

Anonieme vrouw
Vrouw van  

Pontius Pilatus

Maria Magdalena
Volgeling van Jezus;  

genezen van zeven demonen

Anonieme vrouw
Een weduwe

Salome 
Volgeling  
van Jezus

Elisabet 
Vrouw van Zacharias;  

nicht van Maria

Hanna
Een weduwe;  
dochter van 

Fanuel; oudere 
profetes

Susanna & 
vele anderen
Volgelingen van 

Jezus

Johanna 
Vrouw van Chusas, de 

rentmeester van Herodes;  
volgeling van Jezus

Marta van Betanië
Zus van Maria en Lazarus

Maria de vrouw 
van Klopas

Volgeling van JezusAnonieme 
vrouwen

Volgelingen van 
Jezus

Dorkas  
(alias Tabita) 

Discipel van Jezus Eunike  
Volgeling van Jezus; 

getrouwd met een 
Griek; moeder van 

Timoteüs

Lydia  
Rijke  

zakenvrouw

Anonieme 
vrouwen
Prominente 
vrouwen uit 
Tessalonica

Damaris 
Uit Athene

Priscilla (alias Prisca)
Vrouw van Aquila;  

een tenten-
maker  

uit Rome 

Vier onbeken-
de meisjes

Ongetrouwde doch-
ters van Filippus de 

evangelist

Maria
Woonde in 

Rome

Junia
Woonde in 

Rome; familie 
of landgenoot 
van de apostel 

Paulus

Loïs
Volgeling van Jezus; 

grootmoeder van 
Timoteüs.

Vele andere 
collega’s en 
vriendinnen

Anonieme vrouw
Vijf keer gescheiden;  

nu in een ongehuwde relatie

Cirkel staat op
hoogte van aantal
woorden dat de
NSRVA aan haar
besteedt

Kwaliteiten

IN JEZUS’ GESLACHTSLIJN?

GENRE VAN HET BOEK WAARIN ZE VOORKOMEN

ja nee

Narratief van het Nieuwe Testament   Paulijnse brieven

KARAKTEREIGENSCHAPPEN:

godvrezend liefhebbend wijs hardwerkend dapper vindingrijk intelligent

Eerste 
melding

vol van geloof

gemiddeld

Wat deden 
ze?

Wat werd 
ermee 

bereikt?

hoog

uitzonderlijk

Febe
Diaken van de 
gemeente in 
Kenchreeën 

134 | 135

zie p. 34-35

bron: Ruth M. Bancewicz, met dank aan Hilary Marlow, Faraday Institute for Science and Religion, Mat., Mar., Luc., Joh., Hand., Rom., 1 Kor., Fil., Kol., 2 Tim., Tit., Fil., 3 Joh.  
All About Jesus: The Single Story from Matthew, Mark, Luke and John, samengesteld door Roger Quy (Authentic, 2007).  

opmerking: De auteurs beroepen zich op persoonlijke interpretatie en keuze bij het samenvoegen van deze data.
.
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2 3 4 5

Klooster van de Geseling en Kerk van de Veroordeling

Pilatus’ hoofdkwartier en hoftuin van Pilatus hoofdkwartier

Via Dolorosa

Straten van Jeruzalem

Heilige Grafkerk

Golgota Tuin, GolgotaDe kruisweg
Van het proces van Jezus tot aan Zijn dood

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Jezus’ gezicht wordt afgeveegd door Veronica

Jezus wordt gekruisigd Jezus sterft aan het kruis Jezus wordt van het kruis gehaald  

met hulp van Zijn moeder

Jezus wordt in het graf gelegd

Jezus’ tweede val Jezus ontmoet de huilende  

vrouwen van Jeruzalem

Jezus’ derde val Jezus’ kleren worden afgenomen

Jezus neemt Zijn kruis op en loopt Jezus’ eerste val Jezus ontmoet Zijn moeder Jezus krijgt hulp van Simon van Cyrene 

NAAM VAN DE LOCATIE NU:

NAAM VAN DE LOCATIE TOEN:

&

162 | 163
bron: Professor James Crossley. Christelijke devotionele tradities; evangelie van Matteüs; evangelie van Marcus; evangelie van Lucas; evangelie van Johannes

opmerking: Deze traditionele paasdevotie is aangevuld met de verhalen uit de evangeliën. De versies verschillen per evangelie, maar het kan dat dezelfde mensen in de 
evangeliën andere namen kregen. De namen die hier gekozen zijn, zijn gekozen zonder een uiteindelijk oordeel over de nauwkeurigheid van deze namen. 
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In dit grensverleggende boek 
toont Karen Sawrey ons de 
Bijbel zoals we die nog nooit 
eerder hebben gezien. Met 
behulp van meer dan honderd 
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