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II  Abraham, Isaak en Jakob 53

III  Jozef 103

IV  Mozes 137

V  Land zonder koning 191

VI  Koning David 229

VII  Koningen en profeten 291

Nieuwe Testament

VIII  Jezus’  jongensjaren 355

IX  De komst van Gods koninkrijk 379

X  Wie is Jezus? 433

XI  Jezus’  kruis 475

XII  De kerk van Jezus 521
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Het geheim in dit boek
Geen boek is zo bijzonder, mysterieus en spannend als de Bijbel. Hij bevat een 
verzameling prachtige verhalen, die een indrukwekkende geschiedenis vertellen. 
Maar dat is niet alles – er gebeurt ook iets met je als je erin gaat lezen. Het kan 
zomaar zijn dat je gegrepen wordt door het mysterie dat erin verborgen ligt. 

Deze Tienerbijbel is gemaakt om je alvast vertrouwd te maken met het mysterie. 
Er staat een selectie in van 250 verhalen uit de Bijbel, die worden naverteld en 
uitgetekend. Het boek dat je nu in handen hebt, kan natuurlijk niet tippen aan de 
echte Bijbel. Maar het kan je wel helpen om die beter te begrijpen en straks met meer 
plezier te lezen.

De Bijbel is echt uniek. Het is niet voor niets het meest gelezen en navertelde boek ter 
wereld. Dat is al honderden jaren zo. Het is een eeuwenoud boek. Het complete boek 
bestaat al 2000 jaar en er werd meer dan 1500 jaar over gedaan om de hele Bijbel te 
schrijven.
De oudste helft van de Bijbel, het Oude Testament, wordt ook wel de Schrift 
genoemd. Het Nieuwe Testament werd later geschreven, aan het begin van onze 
jaartelling.
Eigenlijk bestaat de Bijbel uit een heleboel boeken, die werden geschreven door 
wel veertig mensen. Hoewel de schrijvers heel verschillend schreven, gaven ze toch 
allemaal iets door van het mysterie waar het in de Bijbel om draait. Ze waren daar vol 
van. Dat maakt de Bijbel zo’n bijzonder boeiende eenheid. 

Je maakt in de Bijbel kennis met allerlei mensen. Hoewel ze in andere tijden leefden, 
zijn ze heel herkenbaar. Sommigen zijn leuk en aardig, anderen juist moeilijk en 
vervelend. Sommigen zijn belangrijk en succesvol, anderen juist heel gewoon, 
eenvoudig of zelfs dom. Je zult je in ieder geval geen moment met ze vervelen.
Hoewel je in de Bijbel dus met veel verschillende personen kennismaakt, is er maar 
één hoofdpersoon. Zijn naam komt in de Bijbel veruit het meeste voor. Je zult de 
betekenis van die naam vast en zeker ontdekken als je dit boek goed leest. Je zult je 
erover verbazen, want hij heeft alles te maken met het mysterie.
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Deze Tienerbijbel geeft maar een select gedeelte van de Bijbel weer, in nieuwe 
woorden: het is een navertelling. Maar je wordt in dit boek wel door de hele Bijbel 
heen geleid, waarbij het mysterie tijdens het lezen en platen kijken vanzelf duidelijker 
voor je wordt. 
De illustraties versterken de tekst. Ze laten niet zien hoe het er allemaal in het echt 
aan toeging (dat lukt toch niet), maar ze helpen je wel om met nog meer plezier, 
spanning en verwondering meegenomen te worden in het mysterie, dat gaandeweg 
jouw eigen geheim zal worden ...

De Bijbel
• Bestaat uit 66 bijbelboeken. 
•  Is opgesplitst in twee delen. Het Oude 

Testament (de tijd vóór Jezus) telt 39 
bijbelboeken, het Nieuwe Testament (Jezus 
en daarna) heeft er 27.

•  Werd geschreven in het Hebreeuws, 
Aramees en Grieks.

•  Bepaalt onze jaartelling: voor Christus en 
na Christus.

•  Bijbelboeken werden al in de Oudheid 
vertaald, als eerste in het Grieks en Latijn.

•  In 1637 verscheen de eerste Nederlandse 
bijbelvertaling: de Statenvertaling.

•  De complete Bijbel is inmiddels vertaald in 
meer dan 460 talen, en sommige delen van 
de Bijbel in wel 2600 talen.

•  Een gewone Bijbel heeft zo’n 1500 
bladzijden.

•  Het meest voorkomende woord in de 
Bijbel is ook het belangrijkste woord en 
een bijzonder geheim.

•  Ontdek je het mysterie, dan ga je de Bijbel 
met andere ogen lezen.
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Blauwe en rode platen

Duif

Brood en wijn

Kruis Slang Lam

Geheime tekens
Je vindt in de platen van de Tienerbijbel 
soms geheime tekens terug. Hieronder 
zie je er een paar. Kijk, lees en ontdek zelf 
wat ze te betekenen hebben!

Figuren 
met rood
in hun 
kleding

De makers
De makers deden er drie jaar over om 
de Tienerbijbel te maken.

Willem de Vink is schrijver, tekenaar 
en spreker. Hij maakte een stripboek 
over Jezus dat in meer dan 90 talen 
verscheen. Hij schreef de tekst van de 
Tienerbijbel. Daarvoor bestudeerde hij 
de Bijbel en koos hij 250 verhalen die 
hij in zijn eigen woorden opschreef. 
Ook gaf hij leiding aan het tekenwerk, 
door zijn ideeën te schetsen en door 

 
te geven aan de  andere tekenaars. 
Deel VI tekende hij zelf.
Arjan Wilschut is tekenaar, schrijver 
en tekenfilmmaker. Zijn tekenfilms 
werden vaak bekroond, zelfs met 
internationale prijzen. Hij ging met de 
ideeën van Willem de Vink aan de slag. 
Hij ontwierp de figuren en maakte 
mooie, gedetailleerde tekeningen 
in zijn fijnzinnige, filmische stijl. De 
iconen in dit boek schilderde hij met 
computertechnieken.

Timo Visser is tekenaar en maakt 
games. Hij voorzag de meeste 
tekeningen van Arjan Wilschut en 
Willem de Vink in de computer van 
kleur, structuur en sfeer. Ook ontwierp 
en tekende hij sommige voorwerpen 
en gebouwen in 3D.
Marian de Vink is grafisch vormgever. 
Zij ontwierp het omslag, verzorgde 
het binnenwerk van de Tienerbijbel en 
maakte er een prachtig leesbaar boek 
van om trots op te zijn.
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I

Tienerbijbel_deel 1-3_6.indd   11 13-06-16   15:38



12

Verhalen
1. God wil mensen

2. De mooiste plek

3. In de tuin

4. Man en vrouw

5. Het kwaad

6. De belofte van dat ene zaad

7. God kleedt de mensen

8. Broedermoord

9. Meer mensen

10. Noach

11. Veilig in de ark

12. De regenboog

13. De toren van Babel

14. Jobs lijden

15. Jobs klachten

16. Gods antwoord
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Adam
De eerste mens heeft twee 
namen. Hij wordt Isj genoemd. 
Dat betekent ‘man’. Hij heet ook 
Adam. Dat is Hebreeuws voor 
‘mens uit de rode aarde’. Adam is 
de naamdrager van alle mensen 
die in zonde leven. 

Eva
Adam geeft zijn vrouw de naam 
Isja: ‘manninne’. Later noemt hij 
haar Eva. Dat is ‘moeder van alle 
levenden’. Adam en Eva zijn de 
vader en moeder van het hele 
menselijke geslacht.

Satan
Engel die mensen verleidt om 
los van God verder te gaan. Zijn 
naam betekent ‘tegenstander’. Hij 
wordt ook vaak ‘duivel’ genoemd. 
Dat betekent ‘verleider’.

Engelen
Wezens die God geschapen heeft 

Personen

om Hem te dienen. Ze helpen 
mensen en geven Gods woorden 
door. Sommige engelen werden 
slecht toen ze jaloers werden op 
mensen. Die staan onder leiding 
van Satan. 

Kaïn
Oudste zoon van Adam en Eva. 
Hij doodt zijn jongste broer Abel. 
Kaïn is een en al onrust. Wordt 

een zwerver. Zijn naam betekent 
‘zelf verdiend’.

Abel
Jongste zoon van 
Adam en Eva, 
die door Kaïn 
vermoord wordt. 

Zijn naam betekent ‘ademtocht, 
zucht’.

Queeste
God de Schepper wil mensen. Veel mensen, 

van wie Hij kan houden. Hij wil dat ze het 

goed zullen hebben en samen met Hem zullen 

zorgen voor alles wat Hij geschapen heeft. 

Maar hoe kan Hij bij alle mensen zijn, als de 

meeste mensen niet bij Hem willen zijn?
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Set
Zoon van Adam en Eva, die komt 
in plaats van Abel. Zijn naam 
betekent ‘plaatsvervanger’.

Noach
Stamt af van Set, die de derde 
zoon van Adam en Eva was. Vader 
van Sem, Cham en Jafet. Krijgt de 
opdracht om een ark te bouwen 
om te kunnen overleven in de 
zondvloed. God schenkt Noach 
genade om zijn plan met mensen 
voort te zetten. Zijn naam 
betekent ‘rust’.

Sem, Cham en Jafet
Zonen van Noach. Sem betekent 
‘beroemd’. Zijn nakomelingen 
trekken naar het oosten. Cham 
‘zwart’. Zijn nakomelingen 
trekken naar het zuiden. Jafet 
‘uitbreiding’. Zijn nakomelingen 
trekken naar het westen, noorden 
en oosten.

Vrienden van Job
Elifaz uit Teman, Bildad uit 
Suach, Sofar uit Naäma. Elihu 
(zijn naam betekent ‘Hij is God’), 
zoon van Barachel, komt uit 
Buz uit de familie Ram, die in 
het geslachtsregister van Jezus 
voorkomt.  

Job
Uit Us in het Oosten. Zijn naam 
betekent ‘keert terug tot God’. 
Het boek Job is een van de 
grootste bijbelboeken. 

Boeken De Bijbel is één boek. Het gaat over één God en over 
alle mensen. Maar als je de Bijbel doorbladert, dan 
zie je dat dit dikke boek eigenlijk uit een heleboel 
kleinere boeken bestaat. Het eerste boek heet 
Genesis. Dat betekent ‘ontstaan’. Het boek heet ook 
wel ‘het begin’. Je kunt er gelijk al veel van Gods 
geheimen in ontdekken. En zelfs zijn grootste 
geheim ... 
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Locaties
Eden
De tuin waar God de mens 
in plaatst. Hier wil Hij met 
hen optrekken. Ook wel het 
paradijs genoemd. Eden 
betekent ‘lusthof’.

Ararat
De berg waar de ark van Noach 
op strandt. In het huidige 
Turkije, in Armeens gebied. 
Ararat betekent ‘de vloek is 
voorbij’.

Babel
Grote stad, gelegen tussen de 
rivieren Eufraat en Tigris (in 
Mesopotamië, nu het huidige 

Irak). Met de toren van Babel. 
Babel betekent in het Hebreeuws 
‘verwarring’. Een andere naam 
voor Babel is Babylon (‘poort naar 
de goden’).

Eden
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In het begin, als er nog geen mensen zijn, 

geen dieren, planten, planeten en sterren, is 

het Woord er al. Het Woord van God. 

God zegt: ‘Ik zal er zijn!’ Zo is Hij: Hij was er, 

Hij is er en Hij zal er zijn. Hij geeft zijn Woord, 

want Hij wil er zijn voor alle mensen die Hij 

zal maken.

En Hij gebruikt zijn Woord en zijn adem om 

alles voor de mensen in orde te maken. 

1 God wil mensen
 Genesis 1-2 vers 4, Psalm 104, Johannes 1 vers 1-5, Kolossenzen 1 vers 15-17, Hebreeën 11 vers 3 

17
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God maakt de hemel en de aarde. De hemel zal de plaats zijn waar Hij 
zelf woont met zijn engelen. De aarde wordt de plek voor de mensen. 
De hemel en de aarde staan in verbinding met elkaar, want God is 
graag bij de mensen.
De aarde is nog woest en leeg, doods en duister. Dan blaast God zijn 
adem over de chaos. Die adem is zijn Geest, die alles in beweging zet 
en alles op z’n plaats brengt. 
‘Licht zal er zijn!’ zegt God, want in de duisternis kunnen mensen niet 
leven. Daarom scheidt Hij het licht van het duister, op die eerste dag. 
En God ziet dat het licht goed is.
‘Lucht en water zullen er zijn!’ zegt God, want mensen hebben lucht en 
water nodig. Hij scheidt de lucht van het water op die tweede dag. 

18
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‘Land zal er zijn!’ zegt God. Want de mensen moeten daarop kunnen wandelen en 
wonen. Dus scheidt Hij het land van het water. God bekijkt het en vindt het goed.
‘Planten en bomen zullen er zijn, met zaad dat vrucht geeft!’ zegt God ook, want daar 
kunnen de mensen en dieren van eten. Er groeien bomen en planten op die derde 
dag, met vruchten vol zaden. En dat is goed.
‘Er zullen lichten aan de hemel komen, om dag en nacht van elkaar te scheiden!’ zegt 
God ook. Hij wil dat de mensen het ritme van de dagen, seizoenen en jaren zullen 
kennen. Dus verschijnen de zon, de maan en de sterren op die vierde dag. En ook dat 
is goed.
‘In het water zullen waterdieren wemelen en de lucht zal krioelen van de vogels!’ zegt 
God. ‘Jullie zullen het goed hebben en talrijk worden,’ zegt Hij, want Hij wil dat de 
mensen van al die dieren zullen genieten. En God vindt dat goed, op die vijfde dag.
‘Ook op de aarde moeten allerlei levende wezens komen: vee, kruipende beesten, 
wilde dieren!’ zegt God. Dat gebeurt op de zesde dag. God bekijkt het en vindt het 
allemaal goed.

19

Tienerbijbel_deel 1-3_6.indd   19 13-06-16   15:38



Daarna zegt God: ‘Laten We nu mensen maken, die op 
Ons lijken! Ze zullen op de aarde passen en op de vissen 
en vogels, het vee en het wild en op alles wat op de 
bodem rondkruipt!’
God maakt mensen naar zijn evenbeeld. Hij maakt hen 
mannelijk en vrouwelijk, zodat ze samen op Hem zullen 
lijken. En God zegent hen: Hij zegt dat het hun heel goed 

zal gaan.
Hij zegt: ‘Jullie zullen kinderen krijgen en de 

hele aarde vullen. Jullie zullen zorgen voor 
de aarde en voor alles wat erop leeft. Jullie 

zullen er de baas over zijn en nooit gebrek 
aan iets hebben, want al het groen is 
voor jullie en voor de dieren.’

20
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Daar heb je dus de mens, op die zesde dag. En als God 
op deze dag naar zijn werk kijkt, ziet Hij dat het allemaal 
goed is. Het is heel, heel goed.
Daarom rust God op de zevende dag. Die rust is Hem 
heilig. Hij vindt het belangrijk om daar samen met 
de mensen van te genieten, omdat alles goed 
en klaar is. 
Zo schept God met zijn woord en met 

zijn adem de hemel en de aarde.
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