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WAT IS DE
BIJBEL?
De Bijbel is eigenlijk niet één boek, maar een hele
bibliotheek. Het is een verzameling boeken die gaan
over wie God is en wat jouw plaats is in het grote
verhaal van het leven. De Bijbel helpt je om de
goede keuzes te maken in je leven, en kan de manier
waarop je naar jezelf kijkt veranderen. Als je in de
Bijbel leest, kom je erachter dat God van je houdt
en om je geeft en dat hij een plan heeft voor
jouw leven.
Kijk eens naar de inhoudsopgave op pagina 2. Daar
zie je dat de Bijbel uit twee delen bestaat: het
Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude
Testament gaat over de geschiedenis van het Joodse
volk en de relatie tussen het volk en God. Het Nieuwe
Testament is het verhaal van Jezus en hoe we door
hem diezelfde God beter kunnen gaan begrijpen.
Er staan veel verschillende boeken in de Bijbel. En net
zoals je de ene soort film - bijvoorbeeld actie, scifi
of comedy - leuker of interessanter vindt dan de
andere, zul je sommige soorten teksten waarschijnlijk
ook interessanter vinden dan andere. Er staan
namelijk allerlei soorten teksten in de Bijbel: liederen,
gedichten, verhalen, brieven en nog veel meer.

KIJK MAAR!
Ondanks al die verschil ende soorten boeken, is de
Bijbel toch één groot verhaal met één belangrijk
onderwerp dat in alle kleinere verhalen terugkomt.
(Een moeilijk woord voor zo'n groot verhaal is
metavertelling').

DE WET
De eerste vijf boek
Bijbel ga
an over he en van de
van Gods votlk,ontstaan

de Israëlieten, en alle wetten
en regels waar ze zich aan
moesten houden.

GESCHIEDENIS

In deze boeken wordt
van het Oude Testamverteld wat er in de tijd
ent allemaal is gebeur
met de Isra
d
ëlieten.

GEDICHTEN
Deze bo n staan vol
lessen vooeke
het dagelijksmelevtenwi.jze
staan ookr ge
dichten en liederenEr
in over allerlei menselijke
emoties en de dingen die
mensen meemaken in hun leven.

PROFETEN

Deze eken gaan ov
boodschabo
p die bepaalde ermede
nsen
namens God aan de Israëlieten
moesten vertellen.

EVANGELIËN
Nieuwe
Testament

De eerste vier boeken van
het Nieuwe Testament gaan

over het leven, de wonderen en
de lessen van Jezus.

GESCHIEDENIS
Het boek Handelingen gaat over
hoe de kerk het goede nieuws
over Jezus verspreidde.

BRIEVEN
Deze brieven werden
geschreven aan de eerste
kerken.
Ze gaan over verschillende
onderwerpen en vertellen hoe
je Jezus kunt volgen.

PROFETIE

Het boek Openbaring
staat vol met beeldende taal
en symbolen.

Oude
Testament

'
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WAAR STAAT HET IN DE BIJBEL? IN GENESIS 1-2.
God maakt de aarde. God maakt de mensen,
en alles is goed. Maar Adam en Eva zijn
ongehoorzaam aan God, en zo komt het
kwaad in de wereld.

DE GROTE
OVERSTROMING

WAAR STAAT HET IN DE BIJBEL? IN GENESIS 6-9.
De mensen zijn slecht geworden. Daarom besluit
God om opnieuw te beginnen met de mensen. Hij
kiest Noach en zijn familie uit om een nieuwe
start te maken.
??? - ???
WAAR STAAT HET IN DE BIJBEL? IN GENESIS 12-36.
God kiest Abraham uit. Met hem wil hij een nieuw volk beginnen.
Dit nieuwe volk moet een goed voorbeeld zijn voor de andere
vol
ken, zodat ook de andere volken in God gaan geloven. Abraham
DE ISRAELIETEN
krijgt een zoon: Isaak, en Isaak krijgt Jakob. Jakob krijgt
twaalf zonen. Eén van hen is Jozef. De nakomelingen van de
WANNEER? ONGEVEER 1800-1500 VOOR CHRISTUS
zonen van Jakob worden de Israëlieten genoemd.

ABRAHAM EN

WAAR STAAT HET IN DE BIJBEL? IN EXODUS 1-13.
Omdat Jozef de leiding krijgt over het land
Egypte, verhuizen de Israëlieten naar Egypte. Maar
op een bepaald moment komt er een nieuwe farao.
Hij zegt dat de Israëlieten als slaven moeten
werken. Onder leiding van Mozes ontsnappen de
Israëlieten uit Egypte. Ze gaan op weg naar het
land dat God aan Abraham beloofd heeft.

DWALEN DOOR

DE WOESTIJN
WANNEER? ROND 1400-1300 VOOR CHRISTUS

EN DE
bevrijding
UIT EGYPTE
WANNEER? ROND 1500-1400 VOOR CHRISTUS

WAAR STAAT HET IN DE BIJBEL?
IN EXODUS 14-40, LEVITICUS, NUMERI EN DEUTERONOMIUM.
De reis naar het beloofde land is helemaal niet zo
lang. Maar de Israëlieten verdwalen, omdat ze niet
naar God luisteren. Daarom moeten ze heel lang in de
woestijn wonen.

WAAR STAAT HET IN DE BIJBEL?
IN JOZUA EN RECHTERS.
Onder leiding van Jozua nemen de Israëlieten het
beloofde land in. Maar ze doen nog steeds veel
verkeerd. Ze vergeten God en luisteren niet naar
zijn regels. Daarom stuurt God een aantal
rechters. Deze rechters redden de Israëlieten van
hun vijanden en herinneren hen eraan dat ze God
moeten dienen.

HET BELOOFDE LAND
en de tijd van
de rechters
WANNEER? ONGEVEER 1300 VOOR CHRISTUS
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HOE
Hoe je het meeste van de Bijbel kunt leren, hangt af van hoe God jou gemaakt heeft.

BEN JE

creatief?
GEBRUIK ALLE RUIMTE!
Kleur, teken en gebruik
je fantasie.

BEN JE EEN DENKER?
Geef jezelf alle tijd.

STOP EVEN EN DENK NA.
Gebruik de ruimte om je gedachten en vragen
over de tekst op te schrijven. Zoek ook extra
informatie over onderwerpen uit de tekst op,
bijvoorbeeld op debijbel.nl.

GEEF EEN KLEURTJE AAN MOOIE VERZEN EN
LEEF JE UIT BIJ ALLE CREATIEVE OPDRACHTEN
IN DIT BOEK.

ER IS ALTIJD MEER TE ONTDEKKEN.

BEN JE EEN DOENER?

Ben je een

Neem je bijbel lekker overal mee naartoe!

PRATER?
In dit boek staan allerlei onderwerpen
waarover je kunt praten.

SPREEK AF MET VRIENDEN

Neem hem gewoon mee als je nieuwe plekken
ontdekt, en lees hem daar.

en praat over wat je leest.
Schrijf tijdens het lezen vragen op en probeer
ze te beantwoorden.

Ben je een beetje van alles?
Gebruik deze bijbel op de manier die past bij hoe je je op dat moment voelt.
ER IS GEEN GOEDE OF VERKEERDE MANIER!

HET BOEK
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EZRA

STEL JE EENS VOOR HOE HET ZOU ZIJN ALS GOD ECHT
HELEMAAL DE BAAS ZOU ZIJN OP JOUW SCHOOL OF IN
JOUW KERK. WAT ZOU ER DAN ANDERS GAAN?

GESCHREVEN: ROND 400-300 VOOR CHRISTUS
WAAROM MOET JE HET BOEK EZRA LEZEN?

In dit boek kun je lezen hoe belangrijk het is om
God op de eerste plaats te zetten. En om naar
God terug te gaan als je ver van hem bent
afgedwaald. Het boek Ezra laat zien hoe God
herstelt wat er is kapotgegaan. En dat hij zich
aan al zijn beloften houdt.

GOED OM TE WETEN:
In het bijbelboek Ezra staan een aantal belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Gods volk. Je kunt het het
beste samen lezen met het boek Nehemia, want daarin gaat het over dezelfde periode. Eerder in de Bijbel kun je al lezen
over de tempel in Jeruzalem. Die was erg belangrijk voor de Judeeërs (de inwoners van Juda). Als het volk naar Babylonië
wordt gebracht, wordt de tempel verwoest. Jaren later veroveren de Perzen Babylonië. Dat is het moment waarop het
boek Ezra begint. Het boek vertelt dat de Judeeërs weer terug mogen gaan naar Jeruzalem, om de tempel weer op te
bouwen (onder leiding van Zerubbabel). In het boek Ezra lees je dat de priester Ezra ervoor zorgt dat het volk weer op
de juiste manier offers brengt en heilig leeft. Ook moedigt hij de mensen aan om zich weer helemaal op God te richten.

MAAK VAN DE VAKKEN
HIERNAAST

IDENTITEITSKAARTEN
VOOR ZERUBBABEL EN
VOOR EZRA. SCHRIJF OP
WAT DEZE TWEE MANNEN
GEDAAN HEBBEN EN
VERTEL WAT VOOR
MENSEN ZIJ WAREN.
537 VOOR
CHRISTUS

456 VOOR
CHRISTUS

TEMPEL WORDT
WEER OPGEBOUWD
JODEN GAAN TERUG
NAAR JERUZALEM

EZRA GAAT TERUG
NAAR JERUZALEM
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Mal.
Mat.
Marc.

MARCUS 9:24;
LUCAS 17:6;
HEBREEËN 11:1
Het Hebreeuwse en het
Griekse woord voor
geloven' kun je op twee
manieren vertalen:
geloven' of vertrouwen'.
Maak een mindmap rond
die twee begrippen.

'

Zach.

Geloof

'

Hag.

'

Luc.

LUCAS 17
als hij zeven keer op een dag iets verkeerds doet tegen jou. Als hij dan ook
zeven keer spijt heeft, dan moet je hem vergeven.’
Geloof moet groeien
5 Toen zeiden de leerlingen tegen de Heer: ‘Maak ons geloof sterker!’ 6 Maar
de Heer zei: ‘Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje, is
alles mogelijk. Als je dan tegen een boom zegt: ‘Trek je wortels uit de grond
en ga in de zee staan,’ dan doet hij dat.
Blijf gewoon je werk doen
7 Stel dat je een slaaf hebt. Hij werkt op het land en hij past op je schapen.
Als hij ’s avonds thuiskomt, zeg je niet tegen hem: ‘Ga lekker zitten, het eten
staat klaar!’ 8 Nee, je zegt tegen hem: ‘Doe een schort voor, maak mijn eten
klaar en breng het mij. Als ik klaar ben, dan kun jij eten.’ 9 Niemand bedankt
zijn slaaf omdat die zijn werk doet.
10 Voor jullie geldt hetzelfde. Als jullie alles hebben gedaan wat God van
je vraagt, zeg dan: ‘Wij zijn maar eenvoudige slaven. We doen gewoon
ons werk.’’
Jezus maakt tien mensen beter
11 Op weg naar Jeruzalem reisde Jezus door Samaria en Galilea. 12 Toen
hij een dorp binnenging, kwamen er tien mensen met een huidziekte naar
hem toe. Ze bleven op een afstand staan. 13 Ze riepen naar Jezus: ‘Meester,
heb medelijden met ons!’
14 Toen Jezus hen zag, zei hij: ‘Ga naar een priester. Dan kan hij vaststellen
dat jullie gezond zijn.’ Ze deden wat Jezus zei, en onderweg werden ze gezond.
Eén man komt terug en bedankt Jezus
15 Eén van de tien ging terug naar Jezus. Hij zong en juichte voor God,
omdat hij weer gezond was. Hij dankte God. Iedereen kon hem horen. 16 En
hij knielde voor Jezus om hem te bedanken. De man was geen Jood, maar
kwam uit Samaria.
17 Jezus zei tegen hem: ‘Er zijn toch tien mensen beter gemaakt? Waar
zijn de andere negen? 18 Jij komt als enige terug om God te eren. En je bent
niet eens een Jood!’ 19 Toen zei hij tegen de man: ‘Sta op en ga naar huis.
Je bent gered dankzij je geloof.’

De dag dat Jezus terugkomt
Wanneer komt Gods nieuwe wereld?
20 De farizeeën vroegen aan Jezus: ‘Wanneer komt Gods nieuwe wereld?’
Jezus antwoordde: ‘Je kunt niet zeggen wanneer de nieuwe wereld precies
komt. 21 En je kunt ook niet zeggen: ‘Kijk, hier is de nieuwe wereld!’ of ‘Kijk,
daar!’ Maar jullie kunnen de nieuwe wereld nu al binnengaan, als jullie de
juiste keuze maken.’
Iedereen zal de Mensenzoon zien komen
22 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Er komt een tijd dat jullie verlangen naar
het moment waarop de Mensenzoon komt. Maar jullie zullen hem niet zien.
23 In die tijd zullen de mensen tegen jullie zeggen: ‘Kijk, hier is de
Mensenzoon!’ of ‘Kijk, daar is hij!’ Geloof die mensen niet! Loop ze niet
achterna. 24 Want als de Mensenzoon echt komt, zal iedereen hem zien.
Net zoals iedereen de bliksem in de lucht kan zien.
25 Maar eerst moet de Mensenzoon lijden. Hij zal als een vijand behandeld
worden door de mensen die nu leven.
De Mensenzoon komt onverwacht
26 De Mensenzoon zal onverwacht komen. Het zal net zo gaan als in de
tijd van Noach. 27 Toen waren de mensen bezig met gewone dingen: met
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LUCAS 17 en 18

Luc.

eten, drinken en trouwen. Totdat de dag kwam dat Noach zijn boot in ging.
Toen kwam plotseling de grote overstroming, en alle mensen verdronken.
28 En het zal net zo gaan als in de tijd van Lot. Ook toen waren de mensen
bezig met gewone dingen: met eten, drinken, kopen, verkopen, zaaien en
bouwen. 29 Totdat Lot wegging uit Sodom. Toen kwam er opeens vuur uit
de hemel, en alle mensen gingen dood.
30 Net zo plotseling zal ook de Mensenzoon komen.

Joh.
Hand.
Rom.
1 Kor.
2 Kor.

Op die dag moet je alles achterlaten
31 Stel dat je op die dag buiten bij je huis bent. Vlucht dan meteen weg. Ga
niet eerst je huis in om nog iets te pakken. Ook als je op het land aan het
werk bent, moet je meteen vluchten. Ga niet eerst terug naar huis. 32 Denk
aan de vrouw van Lot! Met haar liep het slecht af.
33 Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen.
Maar als je het verliest, zul je het juist voor altijd redden.
Niet iedereen mag mee

34 Luister naar mijn woorden: Als de Mensenzoon komt, mag niet iedereen

met hem mee. Als er bijvoorbeeld twee mensen in één bed slapen, mag
maar één van hen met de Mensenzoon mee. De ander moet achterblijven.
35-36 En als er twee vrouwen graan aan het malen zijn, mag maar één van
hen met de Mensenzoon mee. De ander moet achterblijven.’
37 Toen vroegen de leerlingen: ‘Heer, waar zal dat allemaal gebeuren?’
Jezus antwoordde: ‘Dat zien jullie vanzelf als het zover is. Net zoals je aan
de gieren kunt zien waar een dood dier ligt.’
De vrouw en de rechter
1 Jezus gaf een voorbeeld aan zijn leerlingen. Daarmee wilde hij laten
zien hoe belangrijk het is om te blijven bidden en nooit op te geven.
2 Jezus zei: ‘Er was eens een rechter in een stad. Hij had geen respect voor
God en hij hield geen rekening met mensen. 3 In dezelfde stad woonde ook
een vrouw. Haar man was overleden. Omdat ze hulp nodig had, kwam ze
steeds weer bij de rechter, en zei dan tegen hem: ‘Zorg dat ik krijg waar ik
recht op heb.’
4-5 Eerst wilde de rechter haar niet helpen. Maar na een tijdje dacht hij:
Ik moet die vrouw toch maar helpen. Niet omdat ik bang ben voor God, of
omdat die vrouw mij iets kan schelen. Maar omdat ik last van haar heb. Ze
blijft maar langskomen, straks valt ze me nog aan!’
6 Toen zei de Heer: ‘Kijk, zelfs zo’n oneerlijke rechter helpt mensen die
volhouden. 7 Dan zal God zeker de mensen helpen die hij zelf uitgekozen
heeft. Mensen die dag en nacht om zijn hulp bidden, laat hij niet wachten.
8 Luister naar mijn woorden: God zal snel komen om die mensen te
helpen. Maar als de Mensenzoon terugkomt, zullen er dan nog gelovigen
op aarde zijn?’

18

Uitleg over Gods nieuwe wereld
De farizeeër en de tollenaar
9 Jezus gaf nog een voorbeeld. Dat was bedoeld voor mensen die zichzelf
beter vinden dan anderen. 10 Jezus zei: ‘Een farizeeër en een tollenaar gingen
naar de tempel om te bidden. 11 De farizeeër stond trots rechtop. En hij begon
te bidden: ‘God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Want die
zijn oneerlijk, ze stelen en ze gaan vreemd. En ik dank u dat ik niet ben zoals
die tollenaar daar. 12 Ik betaal belasting aan de tempel over al mijn bezit.
En ik vast twee keer per week om u te eren.’ 13 Intussen stond de tollenaar
helemaal achter in de tempel. Hij durfde zelfs niet omhoog te kijken. Hij
huilde en zei: ‘God, ik ben een slecht mens. Heb medelijden met mij.’
14 Luister naar mijn woorden: Toen de twee mannen naar huis gingen, was
de tollenaar bevrijd van zijn schuld. Maar de farizeeër niet. Want God zal

LUCAS 18:1
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BELANGRIJKE VERZEN: GENESIS 1, LEVITICUS 25:2-7,
PSALM 104, ROMEINEN 8:19-21
In de Bijbel staat dat God de wereld en alles daarop
gemaakt heeft. De aarde is van hem. Hij gaf de mensen de
taak om voor de wereld te zorgen. Maar als je om je heen
kijkt, zie je dat we er eigenlijk maar een zooitje van
maken. We dumpen de zee vol met plastic dat slecht is
voor de zeedieren, en we maken alle fossiele brandstoffen op,
omdat we een comfortabel leven wil en. Het is allemaal flink
uit de hand gelopen.
Denk eens aan het waardevolste dat je hebt. Stel: je
vraagt of een vriend erop wil passen. Maar als je het
terugkrijgt, is het helemaal kapot. Dat is eigenlijk ook wat
wij mensen met Gods aarde hebben gedaan.
De Bijbel zegt dat we goed moeten zijn voor onze
medemens. Veel dingen die we doen, hebben invloed op het
milieu en de plek waar mensen wonen. Ver weg (als we
bijvoorbeeld te veel bomen in een tropisch regenwoud
kappen), maar ook dichtbij (als we ons afval op straat
gooien). Je medemens liefhebben' betekent dat je erop let
dat jouw manier van leven geen negatieve gevolgen heeft
voor anderen en voor de omgeving waar ze wonen.
'

Onderzoek de
van de mens

OP HET MILIEU.

Schrijf dan één ding op dat jij vanaf nu anders
gaat doen (bijvoorbeeld geen blikjes of plastic
flesjes meer kopen).

BELANGRIJKE VERZEN:
1 TESSALONICENZEN 4:1-8,
1 KORINTIË. RS 6:20, GENESIS 2:24-25,
HOOGLIED 8:6-7
God heeft ons gemaakt voor relaties. Als
eerste voor een relatie met hem, maar ook
voor relaties met anderen - familie, vrienden,
een vriendje of vriendinnetje. Sommige
christenen vinden dat het bij hen past om
single te blijven en zich helemaal te richten
op God. Anderen wil en graag een romantische
relatie en gaan op een dag trouwen. Beide
gevallen hebben zo hun eigen uitdagingen.
Seks is een mooi geschenk van God. Veel
christenen geloven dat het niet alleen iets
lichamelijks is. Het is ook iets geestelijks, en
het is bedoeld voor binnen een relatie waarin
je elkaar vertrouwt en trouw bent aan
elkaar. Er ontstaat een band tussen twee
mensen die blijft bestaan. Niet iedereen leest
de bijbelverzen over relaties op dezelfde
manier, maar één ding is zeker: God kan je
helpen met je keuzes, maar ook met pijn,
verdriet en spijt die je misschien ervaart als
het om seks gaat. Want hij geeft om jou en
om wat je doet met je lichaam.
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En een mooi uiterlijk' betekent in de Bijbel ook
lang niet altijd dat iemand succesvol is - en
andersom. Sommige mensen, bijvoorbeeld Saul en
Absalom, waren bijvoorbeeld heel knap, maar
deden ook heel verkeerde dingen. En soms lees
je juist dat iemand die er helemaal niet zo
mooi uitziet, een belangrijke rol gaat spelen.
Het belangrijkste voorbeeld daarvan is Gods
dienaar, die volgens Jesaja de mensen zal
redden: Hij was niet mooi. Niemand keek naar
hem' (Jesaja 53:2). En David had mooie ogen,
maar Samuel was eerst veel meer onder de
indruk van zijn grote, gespierde broers. Toen zei
God tegen hem dat hij niet op het uiterlijk
moest letten: Wat je van buiten ziet, is niet
belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst
naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen
is' (1 Samuel 16:7).
Lees ook eens Psalm 139:13-18!
'

'

BELANGRIJ. KE VERZEN: KOLOSSENZEN
4:5-6,
EFEZIËRS 4:29-32, HEBREEËN. 10:24

- NIET ZO BELANGRIJK. '

'

Wat zou er gebeuren als je alleen foto's zou
plaatsen die ervoor zorgen dat jouw volgers iets
goeds willen doen, in plaats van dat ze zich slecht
voelen over zichzelf? Denk je dat het je lukt om
van nu af aan alleen statusupdates te schrijven en
boodschappen te plaatsen die een positief effect
hebben op de mensen die ze lezen? Of dat je in
elk geval één keer per week aandacht kunt vragen
voor iets wat jou en God bezighoudt? Social media
kunnen positief en negatief werken. Gebruik ze
dus goed.

'

DE ERVARING OP SOCIAL
MEDIvoorAjezelVERANDEREN,
f en voor anderen?

Je herkent het misschien wel: je ziet iemand
voor de eerste keer, en in een flits heb je je
oordeel klaar - knap, dik, stoer, modepop,
nerd... En misschien ben je zelf ook wel heel erg
bezig met hoe je eruitziet en wat andere
mensen over je denken. Maar wat zegt de
Bijbel eigenlijk over ons uiterlijk?
Het is opvallend dat maar bij een paar mensen
in de Bijbel verteld wordt hoe ze eruitzagen.
Jozef was heel knap' (Genesis 39:6). En Ester
had een mooi figuur' (Ester 2:7). Maar hoe
Abraham eruitzag, of Paulus, of zelfs Jezus,
daarover lezen we niets. Dat vonden de
schrijvers blijkbaar
'

Social media kun je zien als een kans om contact
te leggen met anderen en invloed te hebben op hun
leven. Het is heel belangrijk om na te denken over
hoe je deze kans gebruikt. En dat geldt ook voor
de manier waarop je je door social media laat
beïnvloeden. Ongeveer twee derde van de jongeren
zegt dat social media een negatieve invloed hebben
op hun eigenwaarde. We moeten er dus voorzichtig
mee omgaan. Jezus heeft geen social
media-accounts, maar hij heeft wel veel gezegd
over hoe we met elkaar moeten omgaan. En dat
geldt voor de gesprekken op social media én in
real life.
Als je naar alle perfecte foto's in je
nieuwsoverzicht kijkt, ga je je al snel met anderen
vergelijken en kun je je rot voelen over jezelf (zie
het stukje over vergelijken'). Hoe kun je

Deze Jongerenbijbel is speciaal voor jou!
Dit is de complete Bijbel in Gewone Taal, met allemaal
interessante extra’s:
• meer dan 350 leuke vragen en verrassende opdrachten die je
helpen om in de Bijbel te duiken en het ook te betrekken op
je eigen leven
• een inleiding bij elk bijbelboek, waar je kunt zien waar het
boek over gaat en hoe het in het grote verhaal past
• 32 kleurenpagina’s over relevante onderwerpen
• informatie over de Bijbel zelf en de verhalen die erin staan
• tips voor bijbellezen en leesplannen
• en veel plaats om aantekeningen te maken, te tekenen en
kleur toe te voegen!

