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Hoofdstuk 1 De bijbelboeken 
 
• Het Oude Testament 
Genesis  Prediker 

Exodus   Hooglied 

Leviticus  Jesaja 

Numeri  Jeremia 

Deuteronomium Klaagliederen 
Jozua   Ezechiël 
Rechters  Daniël 
Ruth   Hosea 

1 Samuel  Joel 
2 Samuel  Amos 

1 Koningen  Obadja 

2 Koningen  Jona 

1 Kronieken  Micha 

2 Kronieken  Nahum 

Ezra   Habakuk 

Nehemia  Sefanja 

Ester   Haggai 
Job   Zacharia 

Psalmen  Maleachi 
Spreuken  
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• Het Nieuwe Testament 
De titels van de boeken van het Nieuwe Testament worden meestal afgekort. Daarom vindt 
u hier naast de officiële titel de kortere naam van het betreffende bijbelboek. 
 

naam die meestal 
gebruikt wordt 

officiële naam 
 

Matteüs Het evangelie naar Matteüs 
Marcus Het evangelie naar Marcus 
Lucas Het evangelie naar Lucas 
Johannes Het evangelie naar Johannes 
Handelingen De Handelingen der Apostelen 
Romeinen De brief van Paulus aan de Romeinen 
1 Korintiërs De 1e brief van Paulus aan de Korintiërs 
2 Korintiërs De 2e brief van Paulus aan de Korintiërs 
Galaten De brief van Paulus aan de Galaten 
Efeziërs De brief van Paulus aan de Efeziërs 
Filippenzen De brief van Paulus aan de Filippenzen 
Kolossenzen De brief van Paulus aan de Kolossenzen 
1 Tessalonicenzen De 1e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 
2 Tessalonicenzen De 2e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 
1 Timoteüs De 1e brief van Paulus aan Timoteüs 
2 Timoteüs De 2e brief van Paulus aan Timoteüs 
Titus De brief van Paulus aan Titus 
Filemon De brief van Paulus aan Filemon 
Hebreeën De brief aan de Hebreeën 
Jakobus De brief van Jakobus 
1 Petrus De 1e brief van Petrus 
2 Petrus De 2e brief van Petrus 
1 Johannes De 1e brief van Johannes 
2 Johannes De 2e brief van Johannes 
3 Johannes De 3e brief van Johannes 
Judas De brief van Judas 
Openbaring De Openbaring van Johannes 
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1b De bijbelboeken In alfabetische volgorde 
Achter ieder bijbelboek kunt u de bladzijnummers uit bijbel noteren; dit vergemakkelijkt het 
opzoeken. 

 
bijbelboek/pagina 

 
Amos .........  
Colossenzen zie: Kolossenzen  
Corinthiërszie: Korintiërs 
Daniël ........  
Deuteronomium  
Efeziërs .....  
Ester  .........  
Exodus ......  
Ezechiël .....  
Ezra ...........  
Filemon .....  
Filippenzen  
Galaten .....  
Genesis .....  
Habakuk ....  
Haggai .......  
Handelingen .. 
Hebreeën .. 
Hooglied ...  
Hosea ........ 
Jakobus .....  
Jeremia .....  
Jesaja ........  
Job ............  
Joel ............  
Johannes ...  
1Johannes .  
2 Johannes  
3 Johannes  
Jona...........  
Jozua  .......  
Judas .........  
Klaagliederen.. 
Kolossenzen .. 
1 Koningen .... 
2 Koningen .... 
1 Korintiërs.... 
2 Korintiërs.... 
1 Kronieken .. 
2 Kronieken ... 
Leviticus ...  
Lucas ........  
Maleachi ..  
Marcus .....  
Matteüs ...  
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Micha .......  
Nahum .....  
Nehemia ..  
Numeri .....  
Obadja ...................  
Openbaring ..................  
1 Petrus ...................  
2 Petrus ...................  
Philemon zie: Filemon  
Philippenzen zie: Filippenzen 
Prediker ..................  
Psalmen ..................  
Rechters .................... 
Romeinen .................  
Ruth ...................  
1 Samuel ...................  
2 Samuel ...................  
Sefanja ...................  
Spreuken ................... 
1 Tessalonicenzen ................  
2 Tessalonicenzen ................  
Thessalonicenzen zie: Tessalonicenzen 
1 Timoteüs ..................  
2 Timoteüs ..................  
Titus ...................  
Zacharia ...........  
Zefanja zie: Sefanja 
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Hoofdstuk 2 Woordenlijst 
 

In deze woordenlijst zijn de woorden opgenomen die in de cursus met een sterretje* zijn 
aangeduid. Daarnaast bevat deze lijst ook begrippen die niet in de Bijbelcursus, maar wel 
regelmatig in de 'Nieuwe Vertaling' van de bijbel voorkomen. In de kantlijn wordt verwezen 
naar de plaats waar het behandelde woord voorkomt of nader wordt uitgelegd. Naast 
begrippen bevat deze lijst ook namen van personen en plaatsen die in deze cursus en in de 
bijbel voorkomen. 
 

 

Exodus 6:19-7:13  Aäron 
Deel 10B   Oudere broer van Mozes; eerste hogepriester. 
 

aartsvaders 
Deel 4-9B   'Eerste/voornaamste vaders'. Abraham, Isaak, Jakob en 

Jakobs twaalf zoons, de stamvaders van het volk Israël,  
worden wel de aartsvaders genoemd. 

 
Genesis 4:1-16   Abel 
Deel 3B   Zoon van Adam en Eva; werd vermoord door zijn broer Kaïn. 
 
Genesis 12-25   Abraham 
Romeinen 4   De stamvader van het volk Israël. Hij trok op Gods bevel 
Galaten 3   naar het land Kanaän. Abraham wordt in de bijbel wel 'de 
Deel 4-7B   vader van alle gelovigen' genoemd. 

 
Abram 
Zie: Abraham.  
 
Absalom 

2 Samuel 13-18  Zoon van David, die zijn vader van de troon wilde stoten. 
   
1 Koningen 16:29-22:40 Achab 
    Koning over het tienstammenrijk;  
Deel 13B, 23C   hij voerde de baälgodsdienst in. 
 
2 Koningen 16   Achaz 
Jesaja 7 Koning over het tweestammenrijk; voerde de afgodendienst in. 
 
Genesis 1-4   Adam 
Deel 1 – 2B Het Hebreeuwse woord voor 'mens'. De eerste mens, die door 

God zelf gemaakt is, had de naam Adam.  
Romeinen 5:12-21 Jezus Christus wordt door Paulus als de nieuwe Adam 

beschouwd. 
 

    afgod 
Deel 4B    Letterlijk betekent dit woord niet-god. Het gaat hier om iets  
Deel 19C   dat als God vereerd wordt, terwijl het niet God is. Al heel vroeg  
    hebben mensen afgoden bedacht.  
 Vaak werden van deze goden beelden gemaakt, die dan  
    vereerd werden. Een bekende afgod was Baäl. 
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    afgoderij 
Het vereren van afgoden. 

 
    Ahasveros 
Ester    Perzische koning in de tijd van de ballingschap. 
 
    Allerheiligste 
Deel 10B Het binnenste gedeelte van de tabernakel (later: van de 

tempel), waar de ark stond.  
De priesters mochten hier niet komen. Alleen de hogepriester 
mocht één keer per jaar dit vertrek binnengaan, 

Leviticus 16   op de Grote Verzoendag. 
 

    Allerhoogste 
Een naam die in de bijbel wel voor God gebruikt wordt. 
 

    almachtig 
Deel 1C, 6B   God wordt in de bijbel 'almachtig' genoemd. Daarmee wordt  
Genesis 17:1   bedoeld dat God oneindig veel macht heeft. Er is niets dat  
    boven zijn vermogen uitgaat.  

Niets of niemand kan zijn plannen doorkruisen. 
 

    altaar 
Deel 3B    Een verhoging waarop een offer wordt gebracht.  

 
    alwetend 
Deel 1C   God wordt in de bijbel 'alwetend' genoemd. Daarmee wordt 
1 Samuël 2:3   bedoeld dat God op de hoogte is van al wat er in de schepping  

gebeurt, en dat Hij er ook bij betrokken is. 
 
Exodus 17 8- 16  Amalekieten 
1 Samuel 15   Nomadenvolk, afstammend van Esau. Vijanden van Israël. 

 
ambt 
Het woord ambt betekent; taak, functie. Het woord wordt  
vaak gebruikt voor de speciale functies binnen een kerk: het 
ambt van ouderling, het ambt van predikant.  
Het woord ambt betekent dan zoiets als: taak die iemand  
van God gekregen heeft. 
 
ambtsdrager 
Iemand die een bepaalde taak heeft gekregen. Het woord 
wordt vaak gebruikt voor een ouderling of predikant. 
 
amen 

Deel 2C   Een Hebreeuws woord dat betekent: 'vast en zeker', 'zo is het'. 
Deel 25C   Het woord 'amen' wordt onder andere uitgesproken  

na het bidden. 
 

Amorieten 
Numeri 21:13-16  Volk dat oorspronkelijk in de bergen van Kanaän woonde. 
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Amos    Amos 
Deel 3A,13A,13-14B  Schaapherder, door God in dienst genomen om te profeteren. 
 

antichrist 
Letterlijk: 'Tegen-Christus'; dat wil zeggen: hij die tegen Jezus 
Christus vecht, of: hij die zich in de plaats van Christus stelt. 
Met het woord antichrist wordt niet de satan bedoeld,  

1 Johannes 2:18-27  maar een mens die in zijn dienst staat. In de brieven van  
    Johannes wordt gesproken over vele antichristen. 

 
Antiochië 

Handelingen 13, 15, 18 • In Syrië gelegen stad, waar veel christenen heen vluchtten;  
Deel 23-24B   van hieruit maakte Paulus zijn zendingsreizen  

(zie kaart 10A-C). 
Deel 23-24B   • Stad in Klein-Azië, die Paulus op verschillende van zijn  

zendingsreizen bezocht heeft (zie kaart 10A-C). 
 
Apocriefen 
Het woord 'apocrief' betekent: verborgen.  
Met de Apocriefen worden een aantal oude boeken bedoeld 
die niet bij de bijbelboeken horen, maar die voor de christenen  
wel nut kunnen hebben. De rooms-katholieke kerk stelt de  
apocriefe boeken op één lijn met de bijbelboeken. 

 
apostel 
'Afgezant', 'gezondene'. Het woord wordt gebruikt voor de 

Deel 21B   twaalf mannen die Jezus' speciale leerlingen waren;  
het wordt ook gebruikt voor Paulus en Barnabas.  
De apostelen kregen van Jezus de taak om alle mensen   
over Hem te vertellen. 

 
Aram 
Syrië (zie kaart 6). 

 
ark 
Het woord 'ark' betekent: kist, doos.  

Deel 3B   • Het schip dat Noach in opdracht van God gebouwd heeft  
Genesis 6   om aan de zondvloed te kunnen ontkomen.  
Deel 10B    • De ark van de HERE/ de ark van het verbond/ de ark van de  
Exodus 25:10-22  getuigenis: een houten, met goud overtrokken kist, met 

daarop een gouden deksel. In deze kist lagen onder andere de  
twee stenen platen waarop God de tien geboden had  
geschreven. 

 
Aser 
Zoon van Jakob; Israëlitische stam. 
 
Asia 
Het westelijk deel van het huidige Turkije. 
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Asjera 
1 Koningen 18:19  Vruchtbaarheidsgodin die ook in Israël is vereerd. Koning 
1 Koningen 21:7  Manasse liet zelfs een beeld van Asjera in de tempel van 
Deel 13B   God neerzetten. 

 
Assur 
Zie: Assyrië. 

 
Assyrië 

2 Koningen 15:20 en 29 Land gelegen aan de bovenloop van de rivier de Tigris  
(zie kaart 7). 

 
Astarte 
Een vrouwelijke afgod die vereerd werd naast de god Baäl.  
Astarte werd beschouwd als de godin van de natuurkracht, de 
vruchtbaarheid en de liefde. 

 
Augustus 

Lucas 2:1   Keizer van het Romeinse rijk in de tijd dat Jezus geboren werd. 
 

avondmaal 
Matteüs 26:26-29  Een maaltijd die Jezus heeft ingesteld vlak voor zijn dood.  
Deel 15C    Het avondmaal (dat uit brood en wijn bestaat) wordt een  
    aantal malen per jaar in de kerk gevierd.  

Het herinnert de gelovigen aan Jezus’ lijden en geeft ze  
garantie dat Jezus ook voor hen gestorven is. 

 
Rechters 2:11   Baäl 
Deel 11B, 13B   Kanaänitische god, die voor vruchtbaarheid zou zorgen. 
 
Genesis 11:1-9  Babel 
2 Kronieken 36  Hoofdstad van Babylonië (zie kaart 1 en 7). 
Deel 4B, 14B 

Babylon 
1 Petrus 5:13   Griekse naam voor Babylonië 

 
Babylonië 

Deel 13-14B Land tussen de rivieren Eufraat en Tigris, gelegen waar 
tegenwoordig Irak ligt. 

 
ballingschap 

Deel 13B   Het overbrengen van een bevolkingsgroep naar een ander  
Deel 14B   land, met het doel verzet in een overwonnen gebied  

onmogelijk te maken.  
2 Koningen 17:6  In de bijbel wordt verteld hoe het volk Israël in fasen in  
2 Koningen 24-25   ballingschap is gevoerd: het tienstammenrijk naar Assur,  

het tweestammenrijk naar Babel. 
 
ban 
Een vervloeking waarmee een mens of ding aan God  

Deel 11B   wordt uitgeleverd. Meestal houdt de ban het doden van  
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    mensen of het vernietigen van dingen in.  
Deuteronomium 7:1-2 Israël moest de oorspronkelijke bewoners van Kanaän 'met  

de ban slaan', dat wil zeggen uitroeien. 
 
Matteüs 27:11-26   Barabbas 
Deel 19B   Joodse moordenaar, die werd vrijgelaten in plaats van Jezus. 

 
barmhartigheid 

Jesaja 63:7-9   Gods barmhartigheid is zijn goedheid en liefde voor mensen in  
    nood. Barmhartigheid is méér dan alleen medelijden:  

het woord houdt ook in dat hulp en troost geboden wordt.  
In plaats van barmhartigheid wordt ook wel het woord  
'ontferming' of het woord 'erbarming' gebruikt. 

 
Handelingen 13-14  Barnabas 
Deel 23B   Christen die Paulus vergezelde op zijn eerste zendingsreis. 

 
Batseba 

2 Samuël 11-12  Vrouw met wie David overspel pleegde; toen ze zwanger  
Deel 12B bleek te zijn, liet David haar man vermoorden en trouwde hij 

met haar. 
 

beeld van God 
Genesis 1:26-27  De mens is gemaakt 'naar het beeld van God'.  

Dat wil zeggen dat de mens op God lijkt.  
Deel 1B   De mens mag in naam van God regeren over de aarde. 
 

behouden worden 
Wanneer in de bijbel staat dat iemand 'behouden wordt'  
betekent dat dat hij gered wordt.  

Handelingen 2:21  Vaak wordt dan bedoeld dat iemand gered wordt uit de macht  
    van de satan en voortaan bij Jezus Christus gaat horen.  

God vergeeft zijn zonde en geeft hem een eeuwig leven,  
dat na de dood verder gaat. 
 
bekering 
Het woord 'bekering' betekent: verandering (ten goede);  
omkeer. 

Deel 13A,12-14B  • De profeten in de tijd van het Oude Testament riepen de  
    mensen op zich te bekeren;  

om de verkeerde weg (slecht gedrag; het vereren van afgoden)  
te verlaten en terug te keren naar God. 

Deel 16B   • In het Nieuwe Testament wordt met bekering bedoeld dat  
Deel 21-24B   een mens met zijn vroegere leven breekt, in Jezus Christus  
Deel 8C   gaat geloven en voor zijn verdere leven alles van Hem  

verwacht. 
    

Benjamin 
Genesis 35:16 20  Jongste zoon van Jakob en Rebekka; broer van Jozef.  
    Israëlitische stam. 
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Matteüs 5-7   bergrede 
Lucas 6   Beroemde toespraak die Jezus op een berghelling voor zijn 
Deel 17B   volgelingen gehouden heeft. 

 
Genesis 21:31   Berseba 

Een oase in het zuiden van Kanaän (kaart 6). 
 

besnijdenis 
Deel 6B   Het wegsnijden van de voorhuid van het mannelijk  
    geslachtsdeel. De besnijdenis was voor Israëlitische mannen 
Genesis 17    het teken dat ze bij God hoorden. God heeft de besnijdenis  
    ingesteld in de tijd van Abraham.  
Deel 23-24B    De besnijdenis is in de tijd na Pinksteren vervangen door de  
    doop. 

  
Betel 

Genesis 28:10-22  Plaats ten noorden van Jeruzalem, waar Jakob een droom 
Deel 8b   kreeg toen hij op de vlucht was voor Esau. Later was Betel  
Deel 13B   een plaats waar beelden werden vereerd (kaart 3 en 6). 

 
1 Samuel 17:12  Betlehem 
Lucas 2:4-7 en 11  Plaats ten zuiden van Jeruzalem. David is hier geboren. 
Deel 15B   Eeuwen later werd Jezus in Betlehem geboren (kaart 6 en 8). 

 
Deel 1-2C   bidden 
Deel 24-25C   Spreken met God. 

 
biechten   
Het belijden van zonden aan een priester met als doel  
vergeving te krijgen. Rooms-katholiek gebruik. 
 
bloed 

Leviticus 17:11  Bloed heeft in de bijbel alles te maken met het leven zelf.  
Deel 9A   Bloed werd beschouwd als drager van het leven.  

Bloed had een belangrijke plaats in de offerdienst: het bloed 
van een gedood dier werd over het altaar uitgegoten in plaats  
van het bloed van mensen.  

1 Johannes 1:7  Ook in het Nieuwe Testament is bloed belangrijk: het bloed 
van Jezus reinigt mensen van hun slechtheid. 

 
boekrol 
In de oudheid bestond een boek uit aan elkaar geplakte stroken 
riet, leer of perkament.  
De boekrol werd in kolommen beschreven, en werd opgerold 
op twee stokjes. 

 
 
boete 
Het woord 'boete' heeft alles te maken met bekering.  
'Boete doen' is laten zien of horen dat men met zijn oude  
manier van leven heeft gebroken. In de tijd van het Oude  
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Testament deed men boete door te huilen, zichzelf met as te  
bestrooien en een boetegewaad aan te trekken. 

 
boetepsalmen 
Psalmen waarin een dichter zijn schuld belijdt.  
(Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). 

 
boze geest 

Judas: 6   Engelen die tegen God in opstand zijn gekomen, worden  
Deel 2B, 18B   boze geesten of duivels genoemd.  

De boze geesten proberen God tegen te werken en proberen  
de mensen te verleiden God los te laten. 
 
brandoffer 

Leviticus 1:1-17  Toewijdingsoffer; zoals dit offer geheel aan God gegeven  
Deel 9A   wordt, zo wil degene die dit offer brengt, zich helemaal aan  
    God wijden. 

 
broeders 

Galaten 6:18   De aanspraak 'broeders' komt veel voor in het Nieuwe  
Deel 16C Testament. De christenen zijn allemaal kinderen van God; 

daarom kunnen ze elkaar broers (en zussen) noemen. 
 

Caesarea 
Handelingen 23:23-35 Israëlitische havenstad, waar Paulus gevangen heeft gezeten 

(kaart 8). 
 
Genesis 6:10   Cham 
9:18-29    Zoon van Noach; stamvader van onder andere Kanaän. 
Deel 3-4B 
 

Cherub 
Genesis 3:24   De naam die de bijbel geeft aan de engelen die de tuin van  
Deel 2B   Eden bewaakten. 
 

Christus 
Lucas 2:11   'Gezalfde'. Een naam die Jezus krijgt. Deze naam geeft aan  
Deel 5C   dat Jezus door God is aangesteld voor zijn taak: het redden van  
    de mensen. Zie ook: Messias. 
 

Corinthe 
Zie: Korinte. 

 
Handelingen 10-11  Cornelius 
Deel 23B   Een Romeins officier die door Petrus gedoopt is. 
 

Cyrus 
Zie: Kores. 

 
Damascus 

Handelingen 9:2  Hoofdstad van Syrië (kaart 9).  
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Dan 
Genesis 30:5-6  Zoon van Jakob; Israëlitische stam. 
 
Daniël    Daniël 
Deel 13A, 14B   Profeet tijdens de ballingschap. 
 
1 Samuel 16- 1 Koningen 2 David 
Deel 12B   Israëls tweede koning; dichter van veel van de Psalmen. 

 
Debora 

Rechters 4-5   Vrouwelijke richter.  
 

decaloog 
Griekse naam voor de tien geboden.  
 
diaken 
'Helper'. Aanduiding voor mensen die binnen de kerk een  

Deel 13C   bepaalde taak hebben. Diakenen verlenen bijvoorbeeld hulp  
    aan mensen in financiële nood en aan zieken. 

 
discipel 

Deel 21B   'Leerling', 'volgeling'. Deze aanduiding wordt in het Nieuwe  
    Testament vaak gebruikt voor Jezus' twaalf speciale  

volgelingen. Maar de term wordt ook gebruikt voor andere  
mensen die in Jezus geloven en Hem volgen. 
 
Dode Zee 
Meer in het zuiden van Israël (Kaart 5). 

 
dopen 

Matteüs 28:19  'Onderdompelen'. Iemand die gedoopt wordt, wordt onder 
Deel 6B     gedompeld in of besprenkeld met water. Hierdoor wordt  
    uitgebeeld dat zijn oude leven afgelopen is en dat er een  
Deel 15C   nieuw leven begint: een leven in dienst van God. Wie 

gedoopt wordt, krijgt van God de garantie dat God hem zijn 
schuld kwijt wil schelden als hij daarom vraagt. 

 
drie 

Deel 25B   Getal van de hemel (God is drie-enig).  
 

drie-eenheid 
Deel 1B   De bijbel leert duidelijk dat er maar één God is. Tegelijk  
Deel3C    wordt er in de bijbel gesproken over de Vader, de Zoon en de  

Heilige Geest. Alle drie deze personen worden God genoemd. 
Daaruit hebben christenen al heel vroeg in de geschiedenis 
afgeleid dat er in de ene God drie personen bestaan. Deze leer 
wordt de leer van de drie-eenheid genoemd. 

 
duif 

Matteüs 3:13 17  Wanneer Jezus door Johannes gedoopt wordt, daalt er een 
Deel 16B   duif op Hem neer. Deze duif is het teken van de Heilige Geest 
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die Hem vervult. Het is niet zo dat de Heilige Geest er uitziet 
als een duif; de Heilige Geest heeft hier voor een keer deze 
gestalte aangenomen. 

 
duivel 

Deel 2B    'Lasteraar'. De tegenstander van God: de engel die tegen God 
    in opstand kwam en vele andere engelen achter zich aan  
    kreeg. Deze engelen worden ook duivels genoemd.  

(Zie ook: boze geest; satan). 
 
dwaalleraars 
Mensen die een verkeerde leer verkondigen. 

 
Genesis 2:8   Eden 

De plaats waar het paradijs gelegen heeft.  
 
Edom 

Genesis 25:30   • Andere naam voor Esau. 
Genesis 36   • Naam voor het volk dat uit Esau is voortgekomen.  

• Het land ten zuiden van de Dode Zee (kaart 5). 
 

eer van God 
1 Korintiërs 10:31 De heerlijkheid, de majesteit van God. De mensen moeten 

leven 'tot eer van God'; ze moeten er in alles wat ze doen op 
gericht zijn God te eren. 

 
eeuwig 

Deel 1B   God is eeuwig: Hij staat boven de tijd. Hij was er al vóór er 
Psalm 90   iets was, voordat de sterren en planeten er waren. Hij zal er 
    altijd zijn. Ook de tijd is door God gemaakt. 

 
eeuwig leven 

Deel 17C, 25B    Het leven dat begint wanneer een mens God leert kennen 
Johannes 17:3   en gaat liefhebben; dit leven met God zet zich ook na de dood 

voort. 
 
efa 
Inhoudsmaat (ruim 36 liter). 

 
Handelingen 18:19  Efeze 
Handelingen 19  Stad aan de westkust van Klein-Azië, waar Paulus tijdens zijn 
Efeziërs   tweede zendingsreis gepreekt, en tijdens zijn derde 
Deel 24B  zendingsreis een gemeente gestichtheeft(kaart 10B en C). 
     
    Efraïm 
Genesis 41:52   Zoon van Jozef; een van de stammen van Israël. 
Jesaja 9:8   Het tienstammenrijk wordt ook wel Efraïm genoemd. 

 
Genesis 37 - Exodus 12 Egypte 
    Het land waar het gezin van Jakob is uitgegroeid tot het volk 
Deel 9-10B   Israël, en waar het later onderdrukt werd. 
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el 
Lengtemaat (50 centimeter).  
 
Eli 

1 Samuel 1-4   Hogepriester in Silo in de tijd van de richters. 
     Hij voedde Samuel op. 
 
1 Koningen 17- 2 Koningen 2 Elia 
     Profeet in het tienstammenrijk in de tijd van onder andere 
Deel 13B   koning Achab. 

 
Elisa 

2 Koningen 2-13  Opvolger van de profeet Elia. 
 

Lucas 1   Elisabet 
Deel 15B    Vrouw van Zacharias; moeder van Johannes de Doper. 
 

engel 
Deel 2B   'Bode', 'gezant'. Engelen zijn dienaren, gezanten, van God. 
Deel 20B   Ze leven in Gods nabijheid. Ze zijn geestelijke wezens, die 
    soms in een bepaalde gedaante aan mensen verschijnen. Er is  

een enorm aantal engelen. De bijbel spreekt over verscheidene 
'soorten' engelen: cherubs, serafs, overheden, aartsengelen. 
In de kunst worden engelen vaak uitgebeeld als lieflijke  
figuren. De bijbel spreekt echter over engelen als over  

Psalm 103:20 'krachtige helden'. Een deel van de engelen is tegen God in 
opstand gekomen (zie: duivel/satan). 

 
Engel des HEREN 

Deel 7B   In de bijbel wordt regelmatig gesproken over de Engel van 
Deel 8B   de HERE of de Engel van God. Deze engel is anders dan 

andere engelen. Soms blijkt hij met God samen te vallen. 
De namen HERE en Engel van de HERE wisselen elkaar binnen 
één geschiedenis soms af (zie bijvoorbeeld Exodus 3:2 en 4). 
De Engel van de HERE is een verschijningsvorm van de HERE 
zelf. 

 
Engel van God 
zie: Engel des HEREN. 

 
erbarming 
Zie: barmhartigheid. 

 
eredienst 

Deel 3B   Het begrip 'eredienst' wordt gebruikt voor het samenkomen  
    van mensen die in God geloven. Het woord eredienst legt  
    nadruk op het samen aanbidden en eren van God. 

 
erfzonde 

Deel 2B   Na de zonde van Adam en Eva 'erft' ieder mens de slechtheid 
Genesis 6:5   van zijn ouders en voorouders. Een mens wordt dus 
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Job 14:4   niet onschuldig geboren, maar draagt de slechtheid in zich. 
Psalm 51:7   Deze geërfde slechtheid wordt wel erfzonde genoemd. 

 
Esau 

Genesis 25,27,33  Oudste zoon van Isaak en Rebekka; tweelingbroer van Jakob. 
Deel 7-8B 

 
Ester 

Ester    Jodin die tijdens de ballingschap vrouw van koning 
Ahasveros wordt; dankzij haar optreden wordt het Joodse volk 
gered van uitroeiing. 

 
Genesis 1-3   Eva 
Deel 1-2B   Eerste vrouw; door God gemaakt uit een rib van Adam. 

 
evangelie 
'Goed nieuws'. 
•Aanduiding van liet goede nieuws dat er dankzij Jezus een 
nieuwe tijd aanbreekt, waarin mensen gered kunnen worden 
van de zonde en de dood, en weer in een goede verhouding 
met God kunnen leven. 
•Aanduiding voor de eerste vier boeken van het Nieuwe 
Testament, die over het leven, sterven en opstaan van Jezus 
gaan. 

    •Aanduiding voor de bijbel. 
 
evangelisten 

Deel 9C  • Aanduiding voor een groep medewerkers van de apostelen; 
evangelisten trokken rond om te vertellen over het evangelie. 

    •Aanduiding voor de schrijvers van de vier evangeliën.  
 

Exodus 
'Uittocht'. Griekse naam die gegeven is aan het tweede  
bijbelboek, dat handelt over de bevrijding van Israël uit  
Egypte. 

 
Ezechiël 

Ezechiël   Priester en profeet in Jeruzalem; werd in ballingschap  
    gevoerd. 

 
Ezra    Ezra 

Schriftgeleerde; leider van een groep Joden die terugkeerde 
vanuit de ballingschap in Babylonië. 

 
farao 

Exodus 1-15   Titel van de Egyptische koningen. 
 
Farizeeën 

Deel 15A   Groepering van Joden die hun best deden Gods wetten 
nauwkeurig te gehoorzamen. Net zo belangrijk als Gods wet  
was voor hen de 'mondelinge overlevering' - voorschriften die  
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er in de loop der eeuwen waren bijbedacht. Jezus had tijdens 
Deel 20B   zijn leven op aarde veel te maken met de Farizeeën. Hij  
Matteüs 23   verweet hun onder meer dat hun vroomheid alleen uiterlijk  
    was. 

 
Filemon 

Filemon   Een Christen uit Kolosse; Paulus schreef hem een brief naar  
    aanleiding van een slaaf die weggevlucht was. 
 
Handelingen 16  Filippi 
Filippenzen   Stad in Macedonië, waar tijdens Paulus' tweede zendings- 
Deel24B   reis een christelijke gemeente ontstond (kaart 10b). 

 
Filistijnen 

1 Samuel 4-7   Volk dat aan de kust van de Middellandse Zee woonde, en  
Deel 12B   dat Israël vijandig gezind was (kaart 5). 
 

formeren 
Deel 1B   Maken, scheppen. 

 
Daniël 8:16    Gabriël 
Lucas 1   Een engel, een boodschapper van God, die de geboorte van 
Deel 6C, 15B   Johannes de Doper en van Jezus heeft aangekondigd. 
 

Gad 
Zoon van Jakob; Israëlitische stam. 

 
Handelingen 18:23  Galatië 

Landstreek in Klein-Azië, het huidige Turkije; aan de  
Galaten   christenen in Galatië heeft Paulus een brief geschreven. 

 
Galilea 

Matteüs 2:22   Landstreek in het noorden van Kanaän; het gebied van de 
Matteüs 4:12-17  stammen Zebulon en Naftali (kaart 8).Na de ballingschap  
Deel 16B   woonden hier voornamelijk niet-Joden. Jezus heeft in dit  
    gebied lange tijd gewerkt. 

 
Geest van God 
Zie: Heilige Geest. 
 
gelijkenis 

Deel 4A   Een verhaal ontleend aan de wereld van alledag dat een  
Deel 10C   bepaalde bedoeling heeft. Jezus heeft vaak gebruikt  
Deel 17B   gemaakt van gelijkenissen. Hij wilde zijn toehoorders daarmee  
    aan het denken zetten. Vaak maakte Jezus door middel van  
    gelijkenissen duidelijk hoe het er in het koninkrijk van God aan  
    toegaat. 

 
Deel 8B   gelofte 

Een toezegging aan God om iets te geven of iets bijzonders te  
doen; vaak is die toezegging aan een bepaalde  
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Genesis 28:20-22  voorwaarde gebonden. Zo beloofde Jakob God te zullen  
dienen en Hem een tiende deel van zijn bezit te geven, als God 
hem zou beschermen. 
 
geloof 
Geloof is: 
•ervan overtuigd zijn dat alles wat God in de bijbel bekend 
heeft gemaakt, betrouwbaar is. 
•er het volste vertrouwen in hebben dat God je je schuld heeft 
kwijtgescholden op grond van het werk van Jezus Christus 

Deel 12C   De Heilige Geest geeft mensen het geloof; Hij gebruikt  
daarvoor de bijbel. 

 
gemeente 
Zie: kerk. 

 
genade 
Geschenk; iets dat je gratis en zonder dat je het verdient krijgt. 

Romeinen 3:23-24  Vaak wordt met het woord genade bedoeld: de liefde en 
onverdiende goedheid van God tegenover schuldige mensen. 

 
Genesis 
'Wording'. Naam van het eerste bijbelboek. 
 
gerechtigheid 
Rechtvaardigheid. 
•Met 'de gerechtigheid van God' wordt bedoeld dat God 
volkomen rechtvaardig is; dat Hij zich aan zijn woord houdt; dat 
Hij handelt zoals op grond van de bijbel van Hem te verwachten 
is. 
•God vraagt van de mensen gerechtigheid; de mensen moeten 
in alles aan zijn wet voldoen. Geen mens kan dat. Maar wie 
gelooft, wordt door God als rechtvaardig beschouwd om wat 

2 Korintiërs 5:21     Christus gedaan heeft. 
 

gereformeerd 
Protestants; in de lijn van de Reformatie. 

 
Getsemane 

Matteüs 26:36  Boomgaard bij de Olijfberg vlakbij Jeruzalem. De plaats  
Deel 19B   waar Jezus gevangen werd genomen. 

 
 

Rechters 6-8   Gideon 
Deel 11B     Richter; streed tegen de Midjanieten. 

 
goddeloos 
Levend zonder God. 

 
godslastering 

Deel 20C   Misbruik van Gods naam. 
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godsspraak 
Deel 23B   Boodschap van God, profetie. 

 
goedertierenheid 
Gods goedheid en liefde voor zijn volk.  

 
Goede Vrijdag 
De vrijdag voor Pasen; de dag waarop het lijden en sterven  
van Jezus herdacht wordt. 

 
goede werken 

Deel 18-23C   Daden die voortkomen uit het geloof in God. Het doel van 
Jakobus 2:14-26  deze daden moet zijn God ermee te eren. Uit de tien geboden  
    blijkt hoe goede werken eruit moeten zien. 
 
Matteüs 27:33  Golgota 
Deel 19B   Heuvel buiten Jeruzalem waar Jezus gekruisigd is. 

 
Goliat 

1 Samuël 17   Reusachtige Filistijnse kampvechter, die door David werd  
Deel 12B   gedood. 

 
Gomorra 
Zie: Sodom. 

 
gratie 
Zie: genade. 

 
Leviticus 16   Grote Verzoendag 
Deel 15A   De dag waarop de zonden van het volk Israël verzoend  

werden; dat wil zeggen: de dag waarop het weer goed werd 
tussen God en zijn volk. 

 
gunst 
Zie: genade. 

 
Habakuk 

Habakuk   Profeet, die ook een boek geschreven heeft. 
 
Genesis 16 en 21  Hagar 
Deel 6-7B   Egyptische slavin van Sara; moeder van Ismaël.  
 

Haggai 
Haggai    Profeet in de tijd na de ballingschap. 

 
halleluja 
'Lof aan Jahwe!' 

 
Hanna 

1 Samuel 1 en 2  • Vrouw van Elkana, moeder van Samuel. 
Lucas 2:36-38   • Profetes die leefde in de tijd dat Jezus geboren werd. 



 

pagina 19 

 

 

hart 
In de bijbel is het hart een beeld voor de persoonlijkheid  
van de mens. Het hart van een mens is de mens zélf,  
de mens zoals hij is. 

 
Hebreeën 

     • Naam voor de Israëlieten. 
Hebreeën   • Naam van een brief aan christenen van Joodse oorsprong. 

 
Hebreeuws 
• De taal waarin het Oude Testament geschreven is. 
• Israëlitisch. 

 
Heer 
De naam Heer of Here wordt vaak gebruikt voor God.  
Deze naam legt vooral nadruk op Gods koningschap, op het  
feit dat God heer is over de mensen, dat Hij het over hen te  
zeggen heeft. 

Romeinen 10:9  In het Nieuwe Testament wordt de naam Heer of Here 
Deel 6C   zowel voor God de Vader als voor Jezus Christus gebruikt. 

 
heerlijkheid 
Glans, rijkdom, macht, eer, grootheid, majesteit, luister.  
Het woord heerlijkheid wordt gebruikt voor Gods  
indrukwekkende majesteit en verhevenheid. 
Het woord wordt ook gebruikt om de toestand in de hemel  
en de toekomst op de nieuwe aarde aan te duiden. 
 
heerschaar 

Jesaja 5:7   Legergroep. 'De HERE der heerscharen': de HERE die aan het  
    hoofd staat van de legers van engelen. 

 
heidenen 

Deel 14B   De bijbel duidt mensen/volken die God niet kennen vaak aan  
     als heidenen. 

 
heil 
Redding. Meestal gebruikt in geestelijke zin: de redding die  
Jezus brengt. 

 
 
Heiland 

Lucas 2:11   Hij die heil, dat wil zeggen: redding, brengt, de redder. Deze  
Deel 15B    aanduiding wordt voor Jezus Christus gebruikt. 

 
heilig 

Deel 2C   • Van God: wanneer God in de bijbel heilig wordt genoemd,  
    betekent dat dat Hij totaal anders is dan alles wat Hij gemaakt  
    heeft. Alles valt bij Hem in het niet.  

'Heilig' is tegengesteld aan zondig. God is volkomen goed.  
• Van mensen/dingen: het woord 'heilig' wordt ook gebruikt  
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voor personen of zaken die met God in verband staan. De  
tempel, de plaats waar God woont, is heilig. Gods volk is heilig: 
het behoort aan God toe en moet zich helemaal aan God 
wijden. 
 
Heilige 

Deel 10B   Het Heilige was het gedeelte van de tabernakel en de tempel  
    waar de priesters hun werk deden. 

 
Heilige der Heiligen 
Zie: Allerheiligste. 

 
Heilige Geest 

Deel 1B   God is één, en toch zijn er in God drie personen (zie: drie- 
Deel 3C    eenheid): de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige 
Deel 11-12C   Geest is de kracht die uit de Vader en de Zoon voortkomt. 

Dat betekent niet dat de Heilige Geest een onpersoonlijke 
kracht is (zoals bijvoorbeeld wind of elektriciteit). Net als de 
Vader en de Zoon is ook de Heilige Geest een persoon. Hij heeft 
ervoor gezorgd dat de bijbel tot stand kwam; Hij zorgt ervoor 
dat mensen in God gaan geloven; Hij was werkzaam bij de 
schepping. 

 
heiligen 

Deel 1B   • In een toestand van heiligheid brengen. Mensen, voorwerpen 
Deel 10B   en tijden kunnen 'geheiligd' worden: ze worden dan 

afgezonderd van het gewone gebruik, en in een bijzondere  
Genesis 2:3   verhouding tot God gezet. Zo heiligt God de zevende dag  
Deel 20B   van de week: die dag krijgt een bijzondere plaats, en wordt  
    helemaal aan God gewijd.  
Romeinen 1:7   • In het Nieuwe Testament worden de christenen wel  

aangesproken als 'heiligen': als mensen die bij God horen en  
die door de Heilige Geest veranderd worden. 

 
heiliging 
Het werk van de Heilige Geest waardoor Hij mensen die bij  
Jezus Christus zijn gaan horen, anders maakt - zodat ze gaan  
leven zoals God het wil. 

 
hel 

Matteüs 10:28    De plaats waar de mensen die zonder God wilden leven, na  
Deel 10C   hun dood gestraft worden; de plaats van de duivels. 

 
hemel 
• Naam voor het luchtruim waar de vogels leven. 
• Naam voor het heelal. 

Deel 1B   • Naam voor de plaats waar God woont met de engelen en  
Deel 9C   met de gestorven gelovigen. 

 
hemelvaart 

Handelingen 1   Jezus is veertig dagen na zijn opstanding uit de dood naar de 
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Deel 9C   hemel opgestegen; deze gebeurtenis wordt de hemelvaart  
Deel 21B   genoemd. 

 
Henoch 

Genesis 4:17   • Zoon van Kaïn.  
Genesis 5:18-24  • Zoon van Jered, over wie verteld wordt dat hij 'wandelde met 

God'. 
 

herder 
Deel 13C    • Het beeld van een herder en schapen wordt in de bijbel vaak 
Psalm 23   gebruikt voor de verhouding van God tot de gelovigen. 
Johannes 10 Jezus noemt zichzelf de goede herder, die zijn leven inzet voor 

zijn schapen.  
Deel 13C   • Een predikant wordt wel een herder en leraar genoemd. Deze 

naam geeft twee kanten van zijn taak aan: voor de gelovigen  
zorgen en onderwijs geven. 

 
HERE 
Zie: Jahwe. 

 
Here 
Zie: Heer. 

 
Here HERE 

Genesis 15:2   Naam die wel voor God gebruikt wordt. Zie: Jahwe en Heer. 
 

Herodes Agrippa 1 
Handelingen 12  Koning die de apostel Jakobus doodde en Petrus gevangen liet 

Zetten (37-44 na Christus). 
 

Herodes Agrippa 2 
Handelingen25-26    De koning voor wie Paulus zich, toen hij gevangen genomen  
     was, moest verdedigen (± 50-92 na Christus). 

 
Herodes Antipas 

Matteüs 14   Koning over Galilea in de tijd dat Jezus optrad; hij liet  
Lucas 9:7-9   Johannes de Doper vermoorden (4 voor Christus - 39 na 
Lucas 23:6-12   Christus). 
 

Herodes de Grote 
Matteüs 2:1-18  De koning die de kinderen in Bethlehem liet vermoorden, in  
Deel 15B   de verwachting op die manier ook de pasgeboren Jezus om te  
     brengen (37-4 voor Christus). 
 
2 Koningen 18-20  Hizkia 
Jesaja 36-39   Vrome koning, die over het tweestammenrijk regeerde. 
 

hogepriester 
Deel 15A   De hogepriester stond aan het hoofd van de priesters en 

Levieten. Een belangrijke taak van de hogepriester was het  
Hebreeën 7:11-28  offeren op de Grote Verzoendag. In het Nieuwe Testament  
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    wordt over Jezus Christus gesproken als over de hogepriester 
die zichzelf geofferd heeft. 

 
Hoge Raad 
Zie: Sanhedrin. 

 
hoogte 

Deel 13B   Hoger gelegen plaats, heuvel, waarop de inwoners van Kanaän 
     offers brachten aan hun afgoden. 
 

Horeb 
Exodus 3:1 Deel 9-10B Andere naam voor de berg Sinaï, waar God zijn wet aan  

Israël gaf (kaart 4). 
 

Hosea 
2 Koningen 17   • Laatste koning van het tienstammenrijk; hij werd door de  
     koning van Assyrië gevangen genomen.   
Hosea    • Profeet in het tienstammenrijk in de tijd van Jerobeam 2. 

 
ijdel 

Deel 10B, 20C   Doelloos, zomaar ('Gods naam ijdel gebruiken').  
 

Immanuël 
Jesaja 7   'God met ons'. De geboorte van een jongen met deze naam is 

een teken voor koning Achaz.  
Matteüs 1:23   Later wordt deze naam voor Jezus gebruikt: want met Jezus'  
    geboorte is God vlakbij de mensen gekomen. 

 
inspiratie 

Deel 2A   Ingeving door de Heilige Geest.  
 
Genesis 16; 21; 25     Ismaël 

Zoon van Abraham en Hagar; stamvader van 12 Arabische  
Deel 6-7B   nomadenstammen. 

 
Israël 

Genesis 32:28   • De naam die Abrahams kleinzoon Jakob van God gekregen  
Deel 10B   heeft. 
Deel 9-10B   • De naam van het volk dat uit Jakob is voortgekomen, het  

volk waaraan God zich op een bijzondere manier verbonden  
heeft. 

1 Samuël 11:8   • De naam die wel voor het land Kanaän gebruikt wordt. 
Deel 13B   • De naam die het tienstammenrijk kreeg.  
Romeinen 9-11, Deel 14B De naam van het hele volk na de ballingschap. 

 
Israëlieten 
De leden van het volk Israël.  

 
Issakar 
Zoon van Jakob; Israëlitische stam. 
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1 Koningen 16:29-34  Izebel 
Buitenlandse prinses, getrouwd met koning Achab.  

Deel 13B   Ze stimuleerde de invoering van de baälgodsdienst. 
 

Genesis 6-9   Jafet 
Deel 3-4B   De derde zoon van Noach.  
 

Jahwe 
Exodus 3:14   De naam Jahwe (of in de Nieuwe Vertaling: de HERE)   
Deel 9B   betekent: Ik ben die Ik ben. Deze naam maakt duidelijk wie  
     God voor zijn volk is: de betrouwbare, reddende God;  

de God op wie je aankunt. 
 

Jaïrus 
Marcus 5:21-43  Leider van een synagoge; zijn dochtertje werd door Jezus  
Deel 18B   opgewekt uit de dood. 
 
Genesis 25-50   Jakob 
Hebreeën 11:21  Zoon van Isaak en Rebekka. Broer van Esau. Hij werd de  
Deel 7-9B   stamvader van het volk Israël. 

 
Jakobus 

Marcus 5:37   • Zoon van Zebedeus, broer van Johannes, leerling van Jezus. 
Marcus 3:18   • Zoon van Alfeüs, leerling van Jezus.  
Marcus 6:3   • Broer van Jezus; later leider van de kerk in Jeruzalem.  

Hij is Jakobus   de schrijver van de gelijknamige brief. 
 

Jehova's Getuigen 
Deel 3C   Een godsdienstige beweging die de dwaalleer verkondigt  
Deel 6C   dat Jezus niet echt God zou zijn. De Jehova's getuigen geloven  
    niet dat God drie-enig is. Ze gaan zeer willekeurig om met  
    bijbelteksten. Kenmerkend is ook een sterke gerichtheid op de  

toekomst, op de tijd die in het bijbelboek Openbaring wordt 
beschreven. 
 
Jeruzalem 
De hoofdstad van Israël. 
 
Jood 
Aanduiding voor een Israëliet uit de stam Juda. Na de bal-
lingschap worden alle Israëlieten met deze naam aangeduid. 

 
jubeljaar 

Leviticus 25 Deel 22C Eens in de 50 jaar moest het jubeljaar worden gevierd. In dit 
jaar moesten de akkers onbebouwd blijven, en kregen mensen 
die hun land of andere bezittingen hadden moeten verkopen, 
hun bezit terug. Slaven kregen hun vrijheid terug. 

 
Juda 

Genesis 29:35 Deel 13-14B •  Zoon van Jakob en Lea. 
•  Naam van één van Israëls stammen (kaart 5). 
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     •  Later: de naam van het tweestammenrijk (kaart 6). 
 

Judas 
Lucas 6:15 Lucas 6:16  •  De zoon van Jakobus, een van Jezus' leerlingen. 
Matteüs 26:14-16 Deel 19B •  Judas Iskariot, de leerling die Jezus verraden heeft. 
Matteüs 13:55 Judas  •  Een van Jezus' broers; de schrijver van de brief van Judas. 
Handelingen 5:37  •  Judas de Galileeër. 
Handelingen 9:11  •  Iemand in Damascus bij wie Paulus gelogeerd heeft.  
 

Judea 
Grieks/Romeinse naam voor Juda (kaart 8). 

 
Kafarnaüm 

Matteüs 4:13   Stad bij het meer van Galilea; woonplaats van Jezus (kaart 8). 
 

Matteüs 26:57-68  Kajafas 
Deel 19B   Hogepriester die Jezus ter dood veroordeelde.  

 
Kaleb 

Numeri 13:30   Een van de 12 mannen die tijdens de woestijnreis het land 
Numeri 14:24   Kanaän gingen verkennen. Kaleb en Jozua raadden het volk  
Deel 11B   aan Kanaän binnen te trekken; de andere mannen raadden dit  

    af. 
 

Kanaän 
Genesis 12:5   Naam die in het Oude Testament gebruikt wordt voor het 
Exodus 15:15   land tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan. Het 
Deel 5B   land dat God aan Abraham had toegezegd, en waar het volk 
Deel 11B   Israël later woonde (kaart 2-8). 

 
Kapernaüm 
Zie: Kafarnaüm. 

 
    Karmel  
1 Koningen 18:19-46  • Gebergte in het westen van Galilea.  
1 Samuël 15:12  • Stad in het gebergte van Juda. 
 

 
Kefas 
Petrus. 

 
kerk 

Deel 13-16C    • De gemeenschap van mensen die door Jezus Christus gered  
    zijn, alle christenen uit alle tijden en alle plaatsen. 

    • De gemeenschap van plaatselijke christenen. 
    • Gebouw waarin de christenen samenkomen. 

 
Klein-Azië 
Land dat ongeveer samenvalt met het huidige Turkije (kaart 
10A-C). 
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Kolosse 
Kolossenzen Stad in Klein-Azië; aan de christenen in deze stad schreef Paulus 

een brief, die in de bijbel is opgenomen. 
 

koninkrijk der hemelen 
Zie: koninkrijk van God. 

 
koninkrijk van God 

Deel 16-18B   Het koninkrijk van God (of: het koninkrijk der hemelen) is daar  
    waar God heerst en waar de mensen leven zoals God het wil.  

Johannes de Doper heeft de komst van dit koninkrijk 
aangekondigd. Hij bedoelde dat Jezus mensen zo zou veran-
deren dat ze naar Gods wil zouden gaan leven. Ze zouden een 
nieuw leven ontvangen. Jezus liet dat ook zien: door zieken te 
genezen, dode mensen tot leven te brengen en door duivels te 
verjagen. Het koninkrijk van God is er nog niet in volle glorie. 
Dat zal pas zijn wanneer God de aarde vernieuwd zal hebben en 
wanneer Hij bij de mensen komt wonen. 

 
Kores 

Ezra 1:1   Koning van de Perzen in de tijd van de ballingschap; hij gaf  
Deel 14B   de Joden toestemming om weer naar hun land terug te keren. 

 
Korinthe 

Handelingen 18:1-17 Griekse stad, waar Paulus een gemeente stichtte (kaart 10B en 
C). Twee van de brieven die Paulus aan deze gemeente  

1 en 2 Korintiërs    schreef, staan in de bijbel. 
 

kruis 
Symbool voor het christelijk geloof. Christenen geloven dat 
Jezus aan het kruis geleden heeft om hen te kunnen redden. 
 
kruisigen 

Deel 7C   Kruisigen was een straf die de Romeinen toepasten op sla- 
Deel 19B   ven en opstandelingen. De veroordeelde werd gegeseld en  
    moest daarna de dwarsbalk van een kruis naar de strafplaats  
    toedragen. Daar werd hij met zijn handen aan de dwarsbalk  
    vastgebonden of vastgespijkerd. De dwarsbalk met de ver 
    oordeelde werd omhoog gehesen tegen een paal, zodat hij  
    tussen hemel en aarde bleef hangen. Zijn voeten werden  
    vastgespijkerd. De gekruisigde leed vreselijke dorst, kreeg  
    zware hoofdpijn, koorts en ademhalingsmoeilijkheden, en  
    stierf soms pas na enige dagen. 

 
Laban 

Genesis 24:29   Broer van Rebekka, vader van Rachel en Lea. Jakob heeft 
Genesis 29-31   jarenlang bij hem gewoond en gewerkt, toen hij gevlucht  
Deel 8B   was voor Esau. 

 
Lamech 

Genesis 4:18-24  • Nakomeling van Kaïn; vader van Jabal, Jubal en Tubal- 
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Deel 3B   Kaïn.  
Genesis 5:25-31  • Vader van Noach. 

 
lankmoedig 

2 Petrus 3:9   Veel verdragend vóór boos te worden. God is lankmoedig: 
Hij wacht vaak lang voordat Hij straft. Want Hij wil liever dat 
mensen zich bekeren dan dat Hij hen moet straffen. 

 
lasteren 

Deel 20C   Gods naam misbruiken. 
 

Lazarus 
Johannes 11   • Broer van Maria en Marta; hij werd door Jezus opgewekt  
Deel 19B   uit de dood. 

• De arme man uit de gelijkenis van Lucas 16. 
 

Lea 
Genesis 29-31   Dochter van Laban; zus van Rachel; een van Jakobs vrouwen. 
Deel 8B 

 
legioen 

Deel 18B   Onderdeel van een Romeins leger; ongeveer 6000 man.  
 

Levi 
Genesis 29:34   • Zoon van Jakob; Israëlitische stam, waaruit de priesters 
    afkomstig waren. 
Marcus 2:13-14  • Zoon van Alfeüs; leerling van Jezus. 

 
Leviet 

Deel 9A   Afstammeling van Levi, een zoon van Jakob. De Levieten  
Deel 10B   kregen in Israël geen eigen stuk grond; er werden hun 48  
Deel 15A   steden toegewezen. Uit de stam van Levi kwamen de priesters.  
    De andere Levieten hielpen de priesters bij hun werk. 

 
Loofhuttenfeest 

Leviticus  23:33-44 Feest dat gevierd werd in de tijd van de oogst. Tijdens dit  
Deel 15A feest woonde het volk Israël in hutten die van takken en bla-

deren gemaakt waren: een herinnering aan de tijd dat het volk 
door de woestijn zwierf. 

 
Lot 

Genesis 11:26-32  Zoon van Haran; neef van Abraham. Hij ging met Abraham  
Genesis 13-14;19  mee naar Kanaän, en ging later apart wonen. 
Deel 5-6B 

 
maagdelijke geboorte 

Deel 6C   De geboorte van Jezus wordt wel 'de maagdelijke geboorte' 
Deel 15B   genoemd. Dit omdat Maria, Jezus' moeder, nog maagd was  
Matteüs 1:18-25  toen Jezus geboren werd. 
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Macedonië 
Handelingen 16:9-10  Streek in het noordoosten van Griekenland (kaart 10b). 

 
Maleachi 

Maleachi   Profeet uit de tijd na de ballingschap.  
 

Manasse 
Zoon van Jozef; Israëlitische stam. 

 
manna 

Exodus 16 'Wat is dat?' De naam die de Israëlieten tijdens hun  
Deel 10B  woestijnreis gaven aan de korreltjes die op een ochtend voor 

hun tent lagen. Van deze korrels konden ze broodkoeken 
bakken. God zorgde ervoor dat er 40 jaar lang iedere dag 
genoeg manna was. 

 
Marcus 

Handelingen 12:12  Ook: Johannes Marcus. Schrijver van het tweede evangelie;  
Marcus   hij ging met Paulus mee op de eerste zendingsreis. 

 
Maria 

Lucas 1-2; Deel 15B • Jezus' moeder. 
Lucas 8:2   • Maria van Magdala: vrouw die door Jezus genezen werd.  
Lucas 10:39; Johannes 11 • Maria uit Betanië, de zus van Marta en Lazarus. 
Matteüs 27:55-56  • Maria, de moeder van Jakobus en Jozef. 
Handelingen 12:12  • Maria, de moeder van (Johannes) Marcus.  
 

Matteüs 
Matteüs 9:9 Matteüs (of: Levi) was een tollenaar, die een volgeling van Jezus 

werd. 
 

Handelingen 1:12-26  Mattias 
Door het lot aangewezen als opvolger van Judas Iskariot.  

 
melaatsheid 

Leviticus 13-14  Een huidziekte die de mensen in de tijd van het Oude  
Matteüs 8:1-4   Testament onrein maakte. Een melaatse werd uit de sociale en  
    godsdienstige gemeenschap gebannen. Priesters moesten in  
    voorkomende gevallen beoordelen of iemand de ziekte had, of  
    ervan genezen was. 

 
Melchisedek 

Genesis 14   Koning/priester die Abraham brood en wijn bracht en hem  
Deel 5B   zegende. 

 
mensenzoon 
Zie: zoon van de mens. 
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Mesopotamië 
Land dat tussen de middenstroom van de Eufraat en de Tigris 
lag; ten zuiden van het huidige Turkije, in het noordoosten van 
Syrië en het noordwesten van Irak. 

 
Messias 

Deel 5C   'Gezalfde'. Een koning werd met olie overgoten (gezalfd) bij  
Deel 12B zijn troonsbestijging, en werd dan de 'gezalfde van de Heer' 

genoemd. 
Deel 16b   In het Nieuwe Testament wordt de naam Messias of 

Christus (de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord 
Messias) voor Jezus gebruikt. Zie ook: zalven. 

 
Micha 

Micha    Profeet die optrad in de tijd van Jesaja. 
 

middelaar 
Iemand die bemiddelt tussen twee partijen. In de bijbel wordt 
het woord middelaar vooral gebruikt voor Jezus. Hij  

1 Timoteüs 2:5-6  wordt 'de middelaar van God en van de mensen' genoemd. 
Hebreeën 9:15  Jezus staat tussen God en de mensen in. Hij onderging in plaats  
    van de mensen de doodstraf, en betaalde zo de prijs om de  
    mensen te redden. Jezus maakte het weer goed tussen God en  
    de mensen. 
 

Midjanieten 
Genesis 37:36   Een van Abraham en Ketura afstammend nomadenvolk. In 
Rechters 6-8   de tijd van de richters vielen de Midjanieten regelmatig  
Deel 11B   Israël aan. 
 
Exodus 2    Mirjam  
Exodus 15:20-21  Zus van Mozes en Aaron; profetes. 
 

misoffer 
Deel 15C   Het brengen van misoffers is een rooms-katholiek gebruik.  
    Tijdens de mis worden brood en wijn geofferd op een altaar;  
    het brood en de wijn veranderen (volgens de rooms-katholieke 

opvatting) op een gegeven moment in het lichaam en bloed  
van Jezus Christus. Het offer van Jezus aan het kruis wordt op  
deze manier herhaald. Het brengen van misoffers zou levende  
en gestorven christenen vergeving schenken. 

 
Moabieten 

Numeri 22-24 Een van Lot afstammend volk, dat Israël vijandig gezind was 
(kaart 6). 

 
moederbelofte 

Genesis 3:15   De moeder, dat wil zeggen: het begin, van alle beloften die  
Deel 2B   God gegeven heeft. Meteen na de zondeval beloofde God dat  
    er strijd zou komen tussen de nakomelingen van de vrouw en  
    de nakomelingen van de slang, de satan. God beloofde ook dat  
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    er eens een eind zou komen aan de macht van de satan. 
 

Mozes 
Exodus-Deuteronomium  De man die in opdracht van God het volk Israël uit Egypte naar 
Deel 9-11B   Kanaän leidde. 
 

naam van God 
Deel 9B   Een naam is in de bijbel hetzelfde als de persoon die die  
Deel 20C   naam draagt. Toen Mozes naar Gods naam vroeg, bedoelde  
Exodus 3:13-14  hij daarmee: Zeg me wie u bent. Gods naam is God zelf. God  
    zoals Hij is voor zijn volk. Mensen moeten daarom ook  
    eerbiedig met Gods naam omgaan. 

De uitdrukking 'de naam van God' of 'de naam van de HERE'  
komt vaak in de bijbel voor. Meestal kun je die uitdrukking in  
gedachten vervangen door: 'God' of 'de HERE'. (Bijvoorbeeld:  
'De naam van de HERE zij geprezen' = 'de HERE zij geprezen'). 

 
naam van Jezus 
In het Nieuwe Testament wordt veel gesproken over 'de naam 
van Jezus' of over 'de naam'. Mensen moeten geloven 

Johannes 3:18   'in de naam van Jezus' (dat wil dan zeggen:in Jezus). Zieken 
Handelingen 3:6  worden genezen 'in de naam van Jezus' (dat wil zeggen: op  
Deel 22B   gezag van en door de kracht van Jezus). 
 
Lucas 10:25-37  naaste 
Deel 13B   leder mens die door God op je weg is geplaatst. 
 

Naftali 
Zoon van Jakob; Israëlitische stam.  

 
Nahum 

Nahum   Profeet die de verwoesting van de stad Ninevé aankondigde.  
 

Nazaret 
Marcus 6:1 Plaats in Galilea, waar Jezus tijdens zijn jeugdjaren woonde 

(kaart 8). 
 

Nazireeër 
Numeri 6:1-21   'Gewijde', 'afgezonderde'. Iemand die zich op een bijzondere 
Rechters 13:5-7  manier aan God wilde toewijden. Een nazireeër mocht  
Handelingen 18:18  geen wijn drinken, mocht zijn haar niet laten knippen, en 

mocht niet in aanraking komen met onrein voedsel of met  
overledenen. De richter Simson was een Nazireeër. 

 
Nazoreeër 

Matteüs 2:23 Nazarener, iemand uit Nazaret. Jezus werd een Nazoreeër 
genoemd. 

 
Nebukadnessar 

2 Koningen 24 – 25  Koning van het Babylonische rijk; hij veroverde Jeruzalem en  
Daniël 1 – 4   voerde een deel van het tweestammenrijk in ballingschap. 
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nieuwe aarde 

Openbaring 21-22  Eens zullen de hemel en de aarde door God vernieuwd worden. 
In het boek Openbaring wordt beschreven hoe mooi het er op 
de nieuwe aarde uit zal zien.  

Deel 17C Deel 25B God zal bij de mensen wonen; de satan, de zonde en de dood 
zullen er niet meer zijn. 

 
Nieuwe Testament 

Deel 8A Het tweede gedeelte van de bijbel. Dit gedeelte is  
Deel 15-20A  oorspronkelijk in het Grieks geschreven. Het Nieuwe  
Deel 15-25B  Testament handelt over de geboorte, het leven, sterven en 

opstaan van Jezus Christus,en over de eerste tijd daarna. Het 
Nieuwe Testament bevat veel brieven aan christelijke kerken en 
een paar aan individuele christenen. 

 
    Nikodemus 
Johannes 3 en 7:45-52 Farizeeër, die een volgeling van Jezus wordt.  
 

Ninevé 
Jona    Stad aan de oostelijke oever van de Tigris (kaart 7). 
 
Genesis 5-9   Noach 
Deel 3-4B   Man die met zijn gezin gered wordt van de zondvloed. 
 
Obadja   Obadja 

Profeet die Edom het oordeel van God aankondigde 
 

offer 
Leviticus 1-7   Een geschenk dat een mens aan God geeft. Er waren  
Deel 7C, 9A verschillende soorten offers, die allemaal een verschillende 

betekenis hadden. 
 

Handelingen 1:12     Olijfberg 
Heuvel ten oosten van Jeruzalem (kaart 8). 
 
onderhouding 

Deel 4C   De instandhouding van de wereld en de natuur door God de  
    Vader. 

 
ongerechtigheid 
Slechtheid, slechte daden. 

 
onreine geest 
Zie: boze geest. 

 
ontferming 
Medelijden. Zie: barmhartigheid.  
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Onze Vader 
Matteüs 6:9-13  Het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen geleerd heeft, wordt 
Lucas 11:2-4   vaak 'het Onze Vader' genoemd, naar de woorden waarmee 
Deel 2C, 24-25C  het begint. 
 

oordeel 
Deel 10C   Wanneer Jezus Christus terugkomt op de aarde, zal Hij een 
Deel 17C Deel 25B oordeel uitspreken over alle mensen die ooit geleefd hebben. 

Dit wordt wel 'het laatste oordeel' genoemd. 
 

openbaring 
Het woord 'openbaring' betekent: onthulling van iets wat nog 
onbekend is. Het woord wordt in de bijbel gebruikt om aan te 
geven dat God - door middel van woorden en van daden - 
bekend maakt wie Hij is. God openbaart zich in het Oude 
Testament bijvoorbeeld door middel van profeten; maar ook 
door zijn volk Israël uit Egypte te bevrijden. In het Nieuwe 
Testament maakt God bekend wie Hij is door zijn Zoon, Jezus 
Christus. 

 
Openbaring 
De hele bijbel is openbaring van God. Maar het laatste bij-
belboek heeft ook de naam Openbaring. Met die naam wordt 
bedoeld dat Jezus Christus in dit boek onthult hoe de toekomst 
eruit ziet. 

 
opstanding 

Matteüs 28   Met het woord 'opstanding' wordt meestal bedoeld: het feit  
Deel 20B   dat Jezus na dood geweest te zijn, weer tot leven kwam. De  
    opstanding wordt terecht het hart van de boodschap van het 

Nieuwe Testament genoemd. Want als Jezus niet was  
opgestaan, zou je ook niet in Hem kunnen geloven.  

Deel 8C   Jezus' opstanding uit het graf betekent dat de dood  
overwonnen is; het betekent dat ook wij uit de macht van de 
dood zijn bevrijd en een nieuw leven mogen beginnen. 
Verder is Jezus' opstanding een garantie voor de gelovigen dat 
ook zij eens zullen mogen opstaan uit het graf en eeuwig zullen 
mogen leven.  

Deel 17C   Soms wordt met het woord 'opstanding' speciaal op dit laatste  
    (de opstanding van de gelovigen) gedoeld. 
 

opwekking 
Deel 8C   De opstanding van Jezus wordt in de bijbel ook wel 'opwekking'  
    genoemd. Dit woord legt de nadruk op het feit dat God de  
    Vader Jezus weer tot leven heeft doen komen. 

 
ouderling 

Deel 13C   Ouderlingen zijn mannen die leiding geven aan een plaatselijke 
kerk. Ze bezoeken kerkleden en helpen hen om als christen te 
leven; verder zorgen ze ervoor dat in de kerk alles goed 
verloopt. Er zijn ouderlingen die predikant zijn. 
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Oude Testament 
Deel 1-14B   Het eerste gedeelte van de bijbel. Het is voor het grootste  
Deel 8-14A deel geschreven in het Hebreeuws. Het bevat geschied-

schrijving, wetten, poëzie en profetie. 
 

oudsten 
Deel 10B   • In het Oude Testament: de familiehoofden, die optraden als  
    vertegenwoordigers en leiders van het volk Israël. 
Deel 13C   • In het Nieuwe Testament worden de leiders van de kerk  

oudsten genoemd. Tegenwoordig wordt voor deze mensen de 
naam 'ouderlingen' gebruikt. 

 
overpriester 

Deel 15A   Priester die een tijdlang hogepriester was geweest.  
    Overpriesters kwamen voor in de tijd van het Nieuwe  
    Testament. In de tijd van het Oude Testament was men  
    hogepriester voor het leven. 
 

Palestina 
'Land van de Filistijnen'; andere naam voor Kanaän.  

 
paradijs 

Genesis 2-3   'Park', 'lusthof'. De tuin die God na de schepping voor de  
Deel 1-2B   mensen had aangelegd, wordt het paradijs of de hof van 

Eden genoemd. Ook de hemel, de plaats waar de gelovigen  
Lucas 23:43   na hun dood heengaan, wordt het paradijs genoemd. 

 
Pascha 
Het feest dat de Israëlieten vierden ter herinnering aan de  

Exodus 12:1-28  bevrijding uit Egypte. Het Pascha wordt ook wel het feest  
Deel 10B   van de ongezuurde broden genoemd, naar een van de  
Deel 15A   gerechten die tijdens de paschamaaltijd gegeten werd. 
 

Pasen 
Deel 8C   Het feest dat de christenen vieren ter herinnering aan Jezus'  
Deel 20B opstanding uit het graf. Het paasfeest is gekomen in plaats van 

het Israëlitische Pascha. 
 
Patmos 

Openbaring 1:9  Eiland in de Egeïsche Zee, waarheen de apostel Johannes  
Deel 25B  verbannen werd. 

 
Paulus 

Handelingen 7:58  Joodse Farizeeër, die in de tijd na Pinksteren de christenen 
Handelingen 9   vervolgd heeft. Toen Jezus aan hem verscheen, bekeerde hij 
Handelingen 13-28  zich en werd hij zelf christen. Daarna is hij in opdracht van 
Romeinen - Filemon  Jezus Christus de wereld rondgereisd om iedereen over Hem 
    te Vertellen. Veel bijbelboeken van het Nieuwe Testament 
Deel 22-24B    zijn door Paulus geschreven brieven. 
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Perzië 
Het tegenwoordige Iran.  

 
Petrus 

Matteüs 16:13-20  'Rots'. Deze naam kreeg Simon van Jezus. Petrus was een  
1 en 2 Petrus leerling van Jezus. Er staan twee brieven van hem in het 

Nieuwe Testament. 
 

Philemon 
Zie: Filemon. 

 
Philippi 
Zie: Filippi. 

 
Matteüs 27   Pilatus 
Deel 19B   Romeinse stadhouder die Jezus ter dood veroordeelde. 
 

Pinksteren 
Exodus 34:22   • Joods feest, dat gevierd werd In de tijd van de eerste 
Deel 15A oogst. Op het pinksterfeest dacht men ook terug aan de tijd dat 

God de wet had gegeven aan zijn volk.  
• In het Nieuwe Testament is Pinksteren de dag waarop de  

Handelingen 2   Heilige Geest is 'uitgestort' op de christenen. Dit gebeurde  
Deel 12C, 21B   tien dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan. 

 
Potifar 

Genesis 39   Egyptenaar, hoofd van de lijfwacht van de farao. Jozef  
Deel 9B    werkte bij hem als slaaf. 

 
preek 

Deel 16C   Toespraak waarin een bijbelgedeelte wordt uitgelegd. 
 

priester 
Exodus 28-29   Iemand die op een speciale manier in Gods dienst stond.  
Deel 9A, 10B   Tijdens de woestijnreis van het volk Israël stelde God in dat  
    alleen nakomelingen van de Leviet Aäron priester mochten  
    worden.  

Een belangrijke taak van de priesters was het brengen van 
offers. 

 
profeet 

Deel 2A    Iemand die spreekt namens God. Profeten brachten een  
Deel 13-14B waarschuwende of troostende boodschap van God aan de 

mensen. 
 

profetie 
Boodschap die de profeet namens God brengt. 

 
protestant 
'Protesterende'. Iemand die lid is van de kerken die na de 
Reformatie zijn ontstaan. 
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Psalmen    psalm 
Deel 14A   'Lied dat gezongen wordt bij snarenspel' 

 
rabbi 

Deel 19B   'Meester'. Het woord 'rabbi' was in de tijd van het Nieuwe  
Johannes 1:39 Testament de aanspraaktitel van een schriftgeleerde. Jezus 

werd door zijn leerlingen wel aangesproken als 'rabbi'. 
 

Rachab 
Jozua 2 en 6   Kanaänitische hoer, die in Jericho woonde en die twee van 
Deel 11B   Jozua's verkenners het leven redde. Ze is na de val van  
Matteüs 1:5   Jericho opgenomen in het volk Israël. 
 

Rachel 
Genesis 29-31   Jongste dochter van Laban; lievelingsvrouw van Jakob;  
Deel 8B   moeder van Jozef en Benjamin. 

 
Rechabeam 

1 Koningen 12,14  Zoon van Salomo; eerste koning over Juda na de scheuring  
Deel 13B   van Israël in het twee- en tienstammenrijk. 
 

rechtvaardiging 
Romeinen 5   Met de term 'rechtvaardiging' wordt bedoeld dat God men- 
Deel 5C, 8C   sen vrijspreekt van schuld en hen als rechtvaardig gaat 

beschouwen. God 'rechtvaardigt' mensen niet omdat ze van 
zichzelf goed zijn; Hij doet dat alleen om het werk van Jezus 
Christus. Wie op Jezus Christus vertrouwt, wordt door God als 
rechtvaardig beschouwd. 

 
Reformatie 
Hervorming. In de Middeleeuwen ontstond er een beweging 
die als doel had de rooms-katholieke kerk terug te doen keren 
naar de leer van de bijbel. Omdat deze beweging (waarvan 
Maarten Luther de belangrijkste woordvoerder was) binnen de 
rooms-katholieke kerk niet geduld werd, kwam het in de 
zestiende eeuw uiteindelijk tot een breuk tussen de 
hervormingsbewegingen de rooms-katholieke kerk. Dit feit 
wordt de Reformatie of Hervorming genoemd. Bij de 
Reformatie ontstonden de protestantse kerken. 

 
 
reformatorisch 
In de lijn van de Reformatie. 

 
rein/onrein 

Deel 3B   God maakt in de bijbel onderscheid tussen reinheid en  
    onreinheid. Alles wat met het dienen van God te maken had,  
    moest rein zijn: voorwerpen, dieren en mensen. God had  
    bepaald welke dieren voor Hem als rein golden, en welke niet.  
Leviticus 11   Alleen reine dieren mochten gebruikt worden voor een offer. 
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Exodus 19:10-15  Mensen moesten rein zijn wanneer ze met God in contact  
Leviticus 21-22  wilden komen. Vooral voor priesters en Levieten golden 

strenge wetten op het gebied van reinheid. Maar ook andere  
Leviticus 11-15  Israëlieten hadden dagelijks met deze wetten te maken 

bijvoorbeeld wanneer ze bezig waren met hun eten. Dieren 
waarvan God bepaald had dat ze onrein waren, mochten 
niet gegeten worden. 
Reinheid heeft alles te maken met heiligheid. Israël moest  

Leviticus 19:1-2 een heilig, een aan God toegewijd, volk zijn. Om bij God te 
kunnen passen, moest het volk van binnen 'schoon' zijn. De  

Psalm 24:3-6   uiterlijke reinheid was een teken van die innerlijke reinheid. 
 

Rode Zee 
De zee tussen Arabië en noord-oost Afrika.  

 
Romeinen 

Romeinen   De door Paulus geschreven brief aan de christenen in Rome.  
 

Ruben 
Genesis 29:31-32  Oudste zoon van Jakob en Lea; degene die Jozef van de  
Genesis 37:19-22  dood redde; Israëlitische stam. 
 

Ruth 
Ruth 1:16   Moabitische vrouw, die bij Israël en Israëls God wilde horen. 
 

sabbat 
Genesis 2:1-3   De zevende dag van de week; de dag waarop God klaar was 
Exodus 20:8-11  met alles wat Hij gemaakt had. God heeft de sabbat een  
Deel 1B, 10B, 20C  bijzondere plaats in de week gegeven. 

 
sabbatsjaar 

Leviticus 25   In de tijd van het Oude Testament moest ieder zevende  
Deuteronomium 15  jaar een sabbats- of rustjaar zijn. In dit jaar mochten de 

akkers niet bebouwd worden; schuldeisers moesten dat wat ze 
iemand geleend hadden, kwijtschelden; Israëlitische slaven 
moesten worden vrijgelaten worden. God had beloofd dat er in 
het sabbatsjaar meer dan genoeg voedsel zou zijn. 

 
Sadduceeën 

Deel 15B   Een godsdienstige en politieke partij in de tijd van het 
Nieuwe Testament. De Sadduceeën waren afkomstig uit de 
hogere kringen van het volk. 

 
Salomo 

2 Samuel 12:24  Zoon van David en Batseba. Zijn wijsheid was overal  
1 Koningen 1-11 bekend. Hij liet in Jeruzalem een tempel voor God bouwen. 
Deel 12B Aan het eind van zijn leven werd hij God ontrouw: hij ging 

afgoden dienen. 
 
1 Koningen 16:24  Samaria 

Deel 13B   • De hoofdstad van het tienstammenrijk (kaart 6). 
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1 Koningen 13: 32  • In het Oude Testament ook: het gebied van het  
     tienstammenrijk. 
Lucas 17:11   •In het Nieuwe Testament: het gebied tussen Galilea in het  
    noorden en Judea in het zuiden van het land (kaart 8). Toen het  
    tienstammenrijk door de Assyriërs veroverd was, werden de  
    meeste Israëlieten in ballingschap weggevoerd. De  

overgebleven Israëlieten vermengden zich met mensen uit 
andere volken, die door de Assyriërs naar Israël waren overge-
bracht. Van hen stammen de Samaritanen af. 

 
Samaritanen 
De bewoners van Samaria. De Samaritanen vormden een eigen 
godsdienstige gemeenschap. Ze aanvaardden alleen de eerste 
vijf boeken van het Oude Testament. Samaritanen werden  

Johannes 4:9   door de Joden gemeden. (Zie ook: Samaria) 
 

1 Samuel 1-25   Samuel 
Deel 12B   Profeet en richter ten tijde van Saul en David. 

 
Sanhedrin 

Deel 19B    'Raad'. Het Sanhedrin of de Hoge Raad was het hoogste  
Deel 22B   gerechtshof van de Joden in de tijd van het Nieuwe Testa-
Matteüs 26:57-68  ment. Het Sanhedrin stond onder leiding van de hogepriester.  

Het deed uitspraken op het gebied van bestuur en rechtspraak. 
Handelingen 6-7  Het Sanhedrin heeft Jezus en later Stefanus ter dood  

veroordeeld. 
 
Genesis 17:15 en 21  Sara 
Deel 6-7B   Naam die Sarai van God kreeg. Moeder van Isaak. 

 
Genesis 11:29-30  Sarai 
Deel 4-6B   Vrouw Van Abram (Zie ook: Sara). 

 
satan 

Judas: 6   'Tegenstander'. De engel die tegen God in opstand kwam  
Deel 2B   en vele andere engelen achter zich aan kreeg.  

(Zie ook: boze geest/duivel). 

 
1 Samuel 9-31   Saul 
Deel 12B   Eerste koning van Israël; hij werd God ontrouw.  

 
Saulus 

Handelingen 8:1   De Joodse naam van Paulus.  
 

schare 
Menigte mensen.  

 
Schelfzee 
De tegenwoordige Golf van Suez en Golf van Akaba (kaart 4). 
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schelling 
Geldstuk ter waarde van een dagloon. 

 
scheppen 
Maken. 

 
Schepper 
Maker. Een naam die wel voor God gebruikt wordt, om aan te 
geven dat alles wat er bestaat door Hem gemaakt is. 

 
schepping 
Alles wat door God gemaakt is. 

 
schepsel 
Iets wat door God gemaakt is (meestal: een mens of dier).  

 
schriftgeleerden 

Deel 15A   Mensen die het Oude Testament zeer goed kenden en konden  
    uitleggen.  
Deel 15B   De schriftgeleerden waren goed thuis in de mondelinge  
    overlevering: Allerlei voorschriften die in de loop van de  
    eeuwen bedacht waren. 

 
schuld 

Deel 2B    Met schuld wordt in de bijbel bedoeld dat de mens tegen 
Deel 5C   over God zijn verplichting (de verplichting om God te  
Deel 7C   gehoorzamen) niet nakomt; de mens heeft als het ware een  
    schuld bij God. Omdat de mens zijn schuld niet kan inlossen,  
    verdient hij dat God hem daarvoor straft.  

Zie ook: rechtvaardiging. 
 
Sedekia 

2 Koningen 24 – 25  Zoon van Josia; laatste koning van Juda. Hij werd door  
Deel 14B Nebukadnessar in ballingschap gevoerd, nadat hij tegen hem in 

opstand was gekomen. 
 

sekte 
Een groep mensen die uit verlangen naar zuiverheid een 
nieuwe gemeenschap begint, los van de kerk. Kenmerkend voor 
sekten is onder andere de kritiek op de kerk, en de onevenredig 
grote aandacht voor bepaalde aspecten van het geloof. 

 
Genesis 9:18-27  Sem 
Deel 3-4B   De oudste zoon van Noach. 
 
Genesis 4:25-26  Set 
Deel 3B   Zoon van Adam en Eva; vader van Enos. 

 
Genesis 12:6-7  Sichem 
Genesis 33:18-20  Kanaänitische stad; Abraham bracht hier een offer; Jakob  
Deel 5 en 9B   woonde hier (kaart 2 en 3). 
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sikkel 
Gewicht: ruim 16 gram. 

 
Handelingen15-18    Silas 

Christen die Paulus vergezelde op zijn tweede zendingsreis. 
 

Silvanus 
Zie: Silas. 

 
Genesis 29:33   Simeon 
Genesis 34:25   • Zoon van Jakob en Lea. Israëlitische stam 
Lucas 2:25-35     • Oude man over wie in het Nieuwe Testament verteld 

wordt dat hij de Messias verwachtte.  
Handelingen 15:14    • Andere naam voor Simon of Petrus, de leerling van Jezus. 
 

Simon 
• Joodse naam van Petrus.  

Lucas 6:15   • 'Simon de Zeloot', een van Jezus' leerlingen.  
Handelingen 8:9-25 • 'Simon de tovenaar', een man die de gave van de Heilige 

Geest wilde kopen. 
 
Rechters 13-16  Simson 
Deel 11C   Richter die bekend stond om zijn grote kracht. 

 
Exodus 19:1    Sinaï 
Deel 10B    • Woestijn waar Israël doorheen getrokken is. 
Exodus 19:18   • Berg waar God een verbond sloot met Israël en het zijn wet 
Deel 10B    gaf. Deze berg wordt ook de Horeb genoemd (kaart 4). 

 
slang 

Deel 2B   Het dier waarmee de satan zich in het paradijs 'vermomd' 
Openbaring 12:9  had. In het boek Openbaring wordt de satan aangeduid als 'de  

oude slang'. 
 

Sodom 
Genesis 18-19   Sodom en Gomorra waren twee Kanaänitische steden die  
Deel 6B   door God verwoest zijn vanwege de slechtheid van de inwoners  

(kaart 3). 

Deel 11B   stam 
Israël bestond uit dertien verschillende stammen. Een stam 
bestond uit de nakomelingen van een zoon (of kleinzoon) van 
Jakob, en droeg ook de naam van die zoon. 

 
Handelingen 6-7  Stefanus 
Deel 22B   Een christen die gestenigd is omdat hij ervoor uitkwam dat hij  
    in Jezus geloofde. 

 
Deel 15A   synagoge 

Gebouw waarin de Joden godsdienstige bijeenkomsten hielden. 
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Lucas 2:2   Syrië 
Aram; het gebied boven Israël. 

 
Exodus 36-40    tabernakel 

Tent'. De naam van het verplaatsbare heiligdom dat de  
Deel 10B   Israëlieten tijdens hun reis naar Kanaän in opdracht van God  

gemaakt hebben. 
De tabernakel was verdeeld in twee gedeelten: het Heilige en 
het Allerheiligste. In het Heilige deden de priesters hun werk; in 
het Allerheiligste, waarde ark stond, mocht niemand komen. 
Dit gedeelte was de woonplaats van God. 
Om de tabernakel heen was een ruimte met doeken afge-
scheiden; deze ruimte werd de voorhof genoemd. 

 
teken 

Johannes 20:30  Soms: wonder, bewijs van macht.  
 

tempel 
Deel 12B   De tempel waarover in het Oude Testament gesproken  
1 Koningen 5-8  wordt, is het aan God gewijde gebouw dat vervaardigd is in de 

tijd van koning Salomo. De tempel zag er wat indeling betreft 
net zo uit als de tabernakel; hij was alleen veel groter 

Deel 14B   en mooier. In 586 voor Christus is de tempel verwoest. Na de 
    ballingschap hebben de teruggekeerde Joden de tempel  

herbouwd. In de tijd van het Nieuwe Testament heeft koning  
Herodes de tempel verbouwd en vergroot. In het jaar 70 na 
Christus is de tempel verwoest. 

 
tempelhorigen 
Mensen die als slaven bij de tempel moesten werken.  

 
Terach 

Genesis 11:24-32  Vader van Abraham, Nachor en Haran. Hij trok met zijn  
Deel 4B   gezin uit Ur naar Haran. 

 
Handelingen 17:1-14  Tessalonica 

De huidige Griekse stad Saloniki (kaart 10b en c). Paulus  
Deel 24B   bezocht deze stad tijdens zijn tweede en derde zendingsreis.  
1 en 2Tessalonicenzen Hij heeft de christenen in Tessalonica twee brieven geschreven. 

Thessalonica 
Zie: Tessalonica. 

 
thora 

Genesis- Deuteronomium 'Leer', 'onderwijzing'. De naam die de Joden hebben gegeven  
aan de eerste vijf boeken van de bijbel. Soms wordt met de 
thora alleen de wet bedoeld. 

 
tienden 

Deuteronomium 26:12 15 De Israëlieten waren verplicht een tiende deel van de 
opbrengst van het land en van de kudden aan God te geven.  

Deel 15A   Deze 'tienden' werden gebruikt voor de onderhoud van de  
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    tabernakel of de tempel, en voor het levensonderhoud van de 
priesters en Levieten. 

 
Exodus 20   Tien Geboden 
Deel 10B   De naam van de wet die God aan de Israëlieten gegeven  
Deel 18-23C   heeft tijdens hun reis naar Kanaän. 

 
tienstammenrijk 

Deel 13-14B   Na de dood van koning Salomo viel Israël in twee delen uiteen:  
    het noordelijke deel, het gebied waar tien Israëlitische  
    stammen leefden, werd het tienstammenrijk of Israël  
    genoemd.  

Het andere gedeelte werd het tweestammenrijk of Juda 
genoemd (kaart 6). 

 
Handelingen 16:1 - 3  Timoteüs 

Vriend en medewerker van Paulus. In het Nieuwe Testament  
1 en 2 Timoteüs   staan twee brieven die Paulus aan hem geschreven heeft. 
 

Titus 
2 Korintiërs 7:6-7  Griekse medewerker van Paulus. In het Nieuwe Testament  
Titus    staat een brief die Paulus aan hem geschreven heeft. 
 

tollenaar 
Jood die van de Romeinen het recht gepacht had de belasting 
van zijn volksgenoten te innen. Tollenaars werden door de 
Joden verafschuwd; niet alleen omdat ze werkten in dienst van 
de bezetters, maar ook omdat ze de mensen vaak teveel geld 
afpersten. 

 
Tomas 

Johannes 20:24-29 Een Van Jezus' twaalf leerlingen. Tomas wilde eerst niet 
geloven dat Jezus echt uit de dood was opgestaan. 

 
toonbroden 

Leviticus 24:5-9  Twaalf broden die iedere sabbat op een tafel in de tabernakel  
    (en later in de tempel) werden neergelegd. De broden waren  
    een dankoffer, waarmee de Israëlieten lieten zien dat ze wisten  
    dat het brood van God afkomstig was. Alleen de priesters  
    mochten van dit brood eten. 

 
toorn 
Met het woord 'toorn' wordt in de bijbel vaak bedoeld: Gods 
boosheid over de zonde. 

 
twaalf 
Jakob had twaalf zoons; Israël had twaalf stammen; Jezus 
had twaalf speciale leerlingen. Het getal twaalf komt in de 
bijbel erg vaak voor. Het is een getal met een bijzondere  

Deel 25B   betekenis (Zie ook drie en vier). 
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tweestammenrijk 
Zie: tienstammenrijk. 

 
tucht 

Matteüs 18: 15-20   De kerkelijke tucht is een middel om een kerklid dat God 
Deel 15A   dreigt los te laten, naar God terug te brengen. Wanneer een  
    christen merkt dat een medechristen iets doet dat tegen Gods  
    wet ingaat, moet hij hem of haar oproepen zich te bekeren.  
    Wanneer dat niet lukt, zullen er door de kerkelijke gemeente  
    maatregelen genomen worden: iemand die weigert als christen  
    te leven, kan bijvoorbeeld niet deelnemen aan het avondmaal. 

Dit terugroepen naar God door middel van woorden en 
maatregelen wordt in de kerk de tucht genoemd. De tucht is 
ingesteld door Jezus Christus. 

 
uittocht 

Deel 10B Het verlaten van Egypte door het volk Israël wordt de uittocht 
genoemd. 

 
Ur 

Genesis 11:28   Stad aan de rivier de Eufraat; woonplaats van Terach en zijn 
Deel 4B   zoon Abram (kaart 2). 

 
Uria 

2 Samuël 11-12  De man van Batseba; David zorgde ervoor dat hij in de strijd 
Deel 12B   omkwam, zodat hijzelf met Batseba kon trouwen. 

 
Uzzia 

2 Kronieken 26 Koning van Juda. Hij deed 'wat recht is in de ogen van de HERE', 
maar op latere leeftijd werd hij God ontrouw. 

 
vader 

Matteüs 6:9   Een van de benamingen van God. Vooral in het Nieuwe  
Deel 1C, 24C   Testament wordt deze naam vaak gebruikt voor God. Door 
Efeziërs 1:4-6   het werk van Jezus is het weer goed tussen God en de mensen  

die in Hem geloven. God wil hen als zijn kinderen beschouwen 
en als een vader voor hen zorgen.  

Deel 3-4C   Wanneer gesproken wordt over 'God de Vader' wordt daar 
Efeziërs 1:3   mee bedoeld: de eerste persoon van de drie personen die er in 

God zijn (zie: drie-eenheid). 
 

valse profeten 
Jeremia 29: 8 – 9  Mensen die zich uitgaven voor profeet, terwijl God hen niet  
Deel 20C   tot profeet had aangesteld. 
 

vasten 
Een tijdlang niet of nauwelijks eten en drinken. Men vastte als 
teken van verdriet of berouw, of als een middel om zich 
geestelijk te concentreren. 
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verbond 
Deel 6B   Overeenkomst tussen twee partijen; beide partijen verplichten  

zich tot iets, beloven elkaar iets. In de bijbel wordt veel 
gesproken over het verbond tussen God en zijn volk. Het 
verbond is de relatie van God met de gelovigen. God verbindt 
zich aan hen en belooft hun God te zijn; en Hij vraagt van hen 
om te leven als zijn volk, als zijn kinderen. Het verbond is 
mogelijk gemaakt door Jezus Christus. 

 
vergeving 

Deel 2C   Met 'vergeving' wordt bedoeld dat God de mensen hun  
Deel 17C   slechte daden niet toerekent, en dat Hij hun de schuld die ze 
Deel 25C   bij Hem hebben kwijtscheldt. God vergeeft dus dat wat tussen  

de mensen en Hem instaat. Hij doet dat niet omdat Hij de 
zonde van de mensen wel door de vingers wil zien; Hij kan de 
zonde en schuld van de mensen vergeven omdat zijn Zoon 
Jezus Christus er al voor gestraft is. 

 
Verlosser 

Deel 5C   Redder. Jezus Christus. 
 

verlossing 
Deel 5C   Redding. Vaak: de redding van de mensen door Jezus Christus. 

 
verzoeking 

Matteüs 6:13   Verleiding; poging om mensen ertoe te brengen God los te  
Deel 25B   laten. In de rooms-katholieke bijbelvertaling wordt in het 

Onze Vader in plaats van 'verzoeking' het woord 'bekoring' 
gebruikt. 

 
verzoening 

Deel 9C   Herstel van een gebroken verhouding. Door de dood van  
1 Johannes 2:2  Jezus Christus zijn de mensen verzoend met God: de breuk  

tussen God en de mensen die in Hem geloven, is hersteld. 
 

vier 
Deel 25B   Het getal van de aarde (vier windrichtingen).  
 

 
 
visioen 

Deel 6B   Innerlijk gezicht, het zien (en vaak ook horen) van zaken die 
Deel 25B   voor anderen niet zichtbaar (en hoorbaar) zijn. 

 
vlees 

Jesaja 40:6   • Levend wezen ('vlees' duidt de vergankelijkheid van het leven  
    aan). 

    •Lichaam (in: 'de opstanding van het vlees'). 
    •Mens. 

Romeinen 8:4   • De slechte aard van de mens. 
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vleeswording 
Johannes 1:14   De menswording van Gods Zoon. 
 

vloek 
Deel 2B   Het tegenovergestelde van een zegen. Zegen brengt heil, een  
    vloek brengt onheil in het leven van een mens. 

 
vloeken 

Deel 20C   Het misbruiken van Gods naam. 
 

volk van God 
Deel 13C   De mensen die bij God horen. In de tijd van het Oude  
1 Petrus 2:9-10   Testament was het volk Israël Gods volk; na de dood en 

opstanding van Jezus werd de kerk het volk van God. 
 

voorhangsel 
Deel 10B   Een soort tapijt dat in de tabernakel en de tempel het Heilige  
Deel 19B   van het Allerheiligste scheidde. 
 

voorzienigheid 
Deel 4C   Gods instandhouding van en regering over alles wat er bestaat. 
 

vrede 
Lucas 2: 14   In de bijbel wordt met het woord vrede vaak bedoeld: een  
Romeinen 1: 7   goede verhouding met God en met mensen. 

 
wan 
Een werktuig om het kaf van het graan te scheiden. 

 
wedergeboorte 

Johannes 3:3-8   • Tweede geboorte. In de bijbel wordt met het woord 
Deel 8C   'wedergeboorte' meestal bedoeld: het begin van een nieuw  
    leven. Iemand die in God gaat geloven, mag een nieuw leven  
    beginnen. Hij krijgt vergeving van zijn zonden en wordt door de  
    Heilige Geest tot een ander mens gemaakt. 
Matteüs 19:28  • Het herstel van de wereld. 

 
wederkomst 

Deel 10C   De terugkomst van Jezus Christus, die in de bijbel voorzegd 
Deel 25B   wordt. 

 
welzalig 
Zie: zalig. 

 
wet 

Exodus 20   • De tien geboden, die God aan Israël gaf tijdens de reis door 
Deel 10B, 19-23C  de woestijn. 

• Aanduiding voor de eerste vijf boeken van de bijbel. 
 

wetgeleerde 
Zie: schriftgeleerde. 
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wierookoffer 

Exodus 30   Een offer dat uit geurige kruiden en harsen bestond; Dit  
    wierook- of reukoffer werd verbrand in het Heilige. 

 
Zacharia 

Zacharia    Profeet in de tijd na de ballingschap.  
 
Lucas 1    Zacharias 
Deel 15B   Priester, vader van Johannes de Doper.  
 

Zacheüs 
Lucas 19:1-10   Tollenaar, die Jezus in zijn huis ontving.  
 

zalig 
Openbaring 14:13  Gelukkig, te feliciteren. In het Nieuwe Testament wordt het  
    woord wel gebruikt voor mensen zijn die door Jezus gered zijn;  
    zij zijn 'zalig', ze zijn te feliciteren. 

 
Zaligmaker 
Redder. Een naam voor Jezus Christus. 

 
zaligspreking 

Matteüs 5:3-11  Het gedeelte uit de Bergrede waarin Jezus allerlei mensen  
Deel 17B   gelukkig prijst. 

 
zalven 

Deel 5C   Inwrijven met olie. Dit hoorde bij de verzorging van het  
    lichaam. Het werd ook gedaan bij zieken en bij overledenen. 
Deel 12B Deel 16B  Priesters, profeten en koningen werden gezalfd om daarmee  
    aan te geven dat ze door God waren aangesteld tot hun taak,  
    en dat de Heilige Geest hun kracht zou geven voor hun werk. 
 

Zebulon 
Zoon van Jakob; Israëlitische stam. 

 
zegen 

Deel 1B    Een zegen is een wens, waarbij degene die zegent, belooft  
Deel 5B   om dat wat toegewenst wordt, ook werkelijkheid te maken.  
Genesis 1:28   De zegen van God is dus van grote betekenis. Vaak betekent  
    zegenen zoiets als: de kracht geven om goed te functioneren.  
Deuteronomium 33  Soms mogen mensen andere mensen namens God zegenen. 
 

zending 
Matteüs 28:19  De wereld ingaan om andere mensen te vertellen over Jezus  
    Christus. 
 
Handelingen 13-21  zendingsreizen 

De drie reizen die Paulus gemaakt heeft om mensen in  
Deel 23-24B   allerlei landen over Jezus Christus te vertellen (kaart 10A-C). 
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Zerubbabel 
Ezra 2:2   Een van de leiders bij de terugkeer uit de ballingschap en de  

herbouw van de tempel. 
 

zeven 
Deel 25B   Drie plus vier. Het getal van de volheid. 
 

ziel 
    • Mens. 
Deel 17C   • Dat wat een mens tot mens maakt; zijn 'ik'.  
 

zonde 
Deel 2B   • Overtreding van Gods gebod. 
    •  Niet doen wat God gevraagd heeft. 
    • De slechte natuur die een mens heeft. 

 
Genesis 3: 6   zondeval 
Deel 2B, 5C   Het moment waarop Eva en Adam God ongehoorzaam 
Genesis 6:5   werden en zo tegen God kozen. Vanaf het moment van de 
Romeinen7:13-26  zondeval is ieder mens van nature slecht. 
 

zondvloed 
Genesis 6-8   De grote watervloed, waardoor alle mensen en dieren ver- 
Deel 3B    dronken, behalve de mensen en dieren in de ark. 
 

zoon van de mens 
Marcus 10:45   Jezus spreekt vaak over zichzelf als over 'de zoon van de mens'.  
Daniël 7:13   Deze uitdrukking herinnert aan Daniël 7:13, waar geschreven  
    wordt over ‘iemand als een mensenzoon’, die van God alle  
    macht krijgt, en die door alle volken van de aarde wordt  
    gediend. 
 

Zoon van God 
Jezus Christus is de Zoon van God. Zie: drie-eenheid. 
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Hoofdstuk 3 Kaarten en overzichten 

Kaart 1 De volksverhuizing 

Genesis 10 en 11 

 

 

Kaart 2 De reis van Abram 

Genesis: 11: 31 – 13: 1 
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Kaart 3 Kanaän in de tijd van Abram, Isaak en Jakob 

Genesis 12: 6-35 

 

Kaart 4 De tocht van Israël naar 

Kanaän 

Exodus –Jozua 

  



 

pagina 48 

 

 

De tabernakel 

 

1 de Ark 

2 het gouden reukofferaltaar 

3 de tafel met de toonbroden 

4 de gouden kandelaar 

5 het koperen brandofferaltaar 

6 het koperen wasvat 
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Kaart 5 De verdeling van het veroverde gebied over de stammen van Israël 

Jozua 13: 8 - 19:51 

Rechters 1 
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Kaart 6 De scheuring van het rijk 

1 Koningen 12 – 2 Kronieken 36 
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Overzicht van de geschiedenis van Israël

* Genoemde jaartallen zijn voor Christus

Belangrijke koningen van Juda   Belangrijke koningen van Israël      Jaartallen* Profeten Wereldrijken

Saul 1030 Samuel

David 1010 Natan

Salomo 970

scheuring van het rijk

Rechabeam Jerobeam 930

Abia 913

Asa 910

Omri 885

Josafat Achab ± 874 El ia

Jehu 841 El isa

Joas 835

Jerobeam 2 793 Amos

Hosea

Hosea 732

val van  Samaria 722 Assyrie

ballingschap

Hizkla 715 Jesaja

Manasse 686

Jos ia 640

Sedekia 597 Jeremia

val van Jeruzalem 586

ballingschap Ezechiël Babylonië

terugkeer naar Israël vanaf 536

459 Ezra Perzië

Nehemia
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Kaart 7 De ballingschap 

 

 

2 Koningen 17: 5-6   ………………………. Wegvoering van Israël (722 voor Christus) 

2 Koningen 24-25     --------------------  Wegvoering van Juda (586 voor Christus) 
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Kaart 8 Israël in de tijd van het Nieuwe Testament 
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Kaart 9 Het gebied te noorden van Israël 

Handelingen 11: 19-30 
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Kaart 10a Paulus’ eerste zendingsreis 

Begin en eindpunt: Antiochië (Syrië) 

Handelingen 13-14 
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Kaart 10b Paulus’ tweede zendingsreis 

Begin en eindpunt: Antiochië (Syrië) 

Handelingen 15: 36 – 18: 22 
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Kaart 10c Paulus’ derde zendingsreis 

Handelingen 18: 23 – 21:16 

Beginpunt: Antiochië (Syrië) 

Eindpunt: Jeruzalem 
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Kaart 10d Paulus’ reis naar Rome 

Handelingen 27-28 
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Hoofdstuk 4 Inhoud van de Bijbelcursus 
 

1a De bijbel leert ons God kennen 

Hoe leer je God kennen? Door te kijken naar wat Hij gemaakt heeft; en vooral door te lezen 
in de bijbel.  

1b In het begin  

Genesis 1-2 God heeft de hemel en de aarde gemaakt.  

1c Bidden - wat is dat? 

Wat is bidden? En tot wie spreek je wanneer je bidt?  
 

2a De bijbel heeft goddelijk gezag 

De bijbel is afkomstig van God zélf. Daarom heeft de bijbel gezag. 

2b Ontrouw 

Genesis 3 De mensen kiezen tegen God: maar God laat de mensen niet los. 

2c Bidden - hoe kan dat? 

Hoe is het mogelijk dat je met God mag spreken?  
En hoe moetje bidden? 

 

3a De bijbel is een eenheid 

De bijbel is geschreven door veel schrijvers; toch is de bijbel een eenheid. 

3b Wint de satan de strijd? 

Genesis 4-9 Veel mensen leven zonder God; op een gegeven moment straft God de wereld 
met een grote watervloed. 

3c Wie is God? 

De bijbel spreekt over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoe kan dat? Er is toch maar 
één God? 

 

4a De veelkleurigheid van de bijbel 

De bijbel bevat allerlei soorten literatuur. Dat maakt het een afwisselend boek.  

4b Na de zondvloed  

Genesis 9-11 De mensen blijven tegen Gods wil ingaan (de toren van Babel). God maakt een 
nieuw begin met Abram.  

4c God de Vader 

God heeft alles gemaakt en Hij regeert over de hemel en de aarde. Maar hoe zit het dan met 
al die ellende? 
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5a De bijbel is uniek 

Geen enkel boek is met de bijbel te vergelijken. De bijbel is het enige boek dat mensen 
redding biedt.  

5b God gaat met Abram op weg  

Genesis 12-14 In opdracht van God trekt Abram naar het land Kanaän. 
Dit land wil God aan Abram en zijn nakomelingen geven. 

5c Jezus Christus, onze redder 

Waarom hebben mensen eigenlijk redding nodig? 
En waarom stuurde God zijn Zoon naar de aarde? 
 

6a De bijbel vraagt gehoorzaamheid 

In de bijbel vraagt God de mensen om Hem te gehoorzamen. 

6b Gods verbond met Abram 

Genesis 15-19 God sluit een verbond met Abram, en belooft hem het land Kanaän. Abrams 
vertrouwen in God is niet altijd even groot.  

6c Gods Zoon werd mens 

Gods Zoon moest mens worden om ons te kunnen redden. 
 

7a De bijbel werkt overtuigend 

De waarheid van de bijbel is niet te bewijzen; toch werkt de bijbel overtuigend.  

7b God geeft Abraham een zoon 

Genesis 21-25 Na jaren wachten krijgen Abraham en Sara een zoon: Isaak. 
Isaak wordt later vader van een tweeling: Jakob en Esau.  

7c Gods Zoon droeg onze straf 

Gods Zoon moest sterven in plaats van de mensen.  
Het Oude Testament kondigde dat al aan. 

 

8a Het Oude en het Nieuwe Testament 

Wat is de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament? 

8b God gaat met Jakob verder 

Genesis 25-33 Ondanks Jakobs gedrag gaat God met hem verder. 

8c Opgestaan uit de dood 

Jezus versloeg de dood. Wie in Hem gelooft, krijgt van God het leven. 
 

9a De offerdienst van het Oude Testament 

In het Oude Testament wordt veel geschreven over offers.  
Wat is de betekenis van die offers? 
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9b Naar Egypte 

Genesis 33 God zorgt ervoor dat Jakobs gezin in Egypte gaat wonen.  
Exodus 3 Eeuwen later draagt God Mozes op om het volk Israël naar Kanaan te brengen.  

9c Opgevaren naar de hemel 

Jezus is na zijn opstanding naar de hemel gegaan. Waarom?  
Wat doet Hij in de hemel? 

 

10a De wereld van het Oude Testament 

Een beknopt overzicht van de geschiedenis van Israël, en een schets van de wereld waarin 
de Israëlieten leefden.  

10b God bevrijdt zijn volk  

Exodus 4-40 Dankzij Gods ingrijpen kan Israël Egypte verlaten. 
God sluit een verbond met het volk en geeft het zijn wet.  

10c Jezus komt terug 

Jezus is niet voorgoed in de hemel. Hij zal terugkomen, en zal dan rechtspreken over alle 
mensen. 

 

11a De boeken van het Oude Testament 1 

De inhoud van de wetboeken, de historische boeken en de dichterlijke boeken. 

11b Het land dat God beloofd heeft 

Numeri 13 - Rechters 8 God zorgt ervoor dat Israël Kanaän in bezit krijgt. God stelt richters aan. 

11c De Heilige Geest 

Wie is de Heilige Geest? En wat doet Hij? 
 

12a Het antwoord van Gods kinderen op zijn Woord 

De verschillende soorten psalmen.  

12b God geeft zijn volk een koning 

1 Samuël 2 -  1 Koningen 11 Israël wil geen richters meer; het wil een koning.  
De eerste koningen: Saul, David en Salomo.  

12c De Heilige Geest geeft geloof  

Het werk van de Heilige Geest in onze tijd. 
 

13a De boeken van het Oude Testament 2 

Een overzicht van de profetische boeken.  

13b God straft zijn volk 

1 Koningen 12 -  2 Koningen 23 Ondanks waarschuwingen van de profeten vergeten de 
Israëlieten Gods geboden. Tenslotte straft God hen: Hij laat hen wegvoeren.  
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13c De kerk 

Is de kerk wel nodig? Je kunt toch net zo goed geloven zonder lid te zijn van een kerk? 
 

14a Niets in het Oude Testament is overbodig 

Ook uit bijbelgedeeltes die op het eerste gezicht saai zijn, kun je belangrijke dingen leren.  

14b God laat zijn volk niet los 

2 Koningen 24 Tijdens de ballingschap laat God de Israëlieten niet los.  
Nehemia 10 En later zorgt Hij ervoor dat ze kunnen terugkeren naar hun land. 

14c De kerk: een gemeenschap 

De kerk is een gemeenschap.  
Maakt het uit van welke kerk je lid bent?  
Hoe vind je een goede kerk? 
 

15a De wereld van het Nieuwe Testament 

De periode tussen het Oude en Nieuwe Testament;  
de situatie in Israël in de tijd van het Nieuwe Testament.  

15b De redder wordt geboren  

Lucas 1-2  Matteüs 1-2 500 jaar na de ballingschap wordt Jezus Christus, de beloofde redder, 
geboren. 

15c De kerk: leven bij doop en avondmaal 

De regels die God heeft gegeven met betrekking tot doop, avondmaal en tucht. 
 

16a De evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas 

Wie zijn de schrijvers van de eerste drie evangeliën; en wat is kenmerkend voor elk van hun 
boeken?  

16b Jezus begint met zijn werk  

Lucas 2:40-52 Voordat Jezus met zijn werk begint, wordt hij gedoopt door Johannes. 
Matteüs 3-4   Jezus werkt in Galilea.  

16c De kerkdienst 

Waarom gaan mensen naar de kerk? Wat gebeurt er tijdens een kerkdienst? 
 

17a Het evangelie van Johannes 

De schrijver van het vierde boek van het Nieuwe Testament; en het kenmerkende van zijn 
evangelie.  

17b Jezus' boodschap: het koninkrijk van God 

Matteüs 5 - 7   Johannes 15 Matteüs 19-20  Jezus trekt rond met een belangrijke boodschap: de 
boodschap dat Gods koninkrijk dichtbij gekomen is. 
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17c Wat God belooft 

God belooft geweldige dingen aan iedereen die in Hem gelooft. 
 

18a De brieven van Paulus 1 

De inhoud van de brieven Romeinen tot en met Filippenzen.  

18b Jezus heeft alle macht  

Marcus 2-5 Jezus laat door middel van allerlei wonderen zien dat Gods rijk voor de deur staat.  

18c Dankbaar leven 

Iemand die door God is gered, zal zo proberen te leven als God het wil. 
 

19a De brieven van Paulus 2 

De inhoud van de brieven Kolossenzen tot en met Filemon.  

19b Jezus wordt gekruisigd 

Johannes 11 Jezus wordt gevangen genomen en krijgt de doodstraf.  
Marcus 14-15 Hij Sterft aan het kruis. 

19b De HERE alleen! 

Het 1e  gebod (geen andere goden); 
het 2e  gebod (geen beelden maken van God). 

 

20a De overige brieven van het Nieuwe Testament 

De inhoud van de brieven Hebreeën tot en met 3 Johannes.  

20b Hij leeft! 

Matteüs 28 Na drie dagen komt Jezus weer tot leven.  
Lucas 4:13-49 Hij staat op uit het graf. 

20c Rekening houden met Gods wil 
Het 3egebod (Gods naam niet misbruiken); 
het 4egebod (de sabbat een aparte plaats geven in de week). 

 

21a De bijbel: een onbetrouwbaar boek? 

Staan er onjuistheden in de bijbel?  
Of is de bijbel ons vertrouwen waard?  

21b Jezus Christus regeert 

Matteüs 28:16-20 Jezus gaat naar de hemel.  
Handelingen 1-2 Vanuit de hemel stuurt Hij de Heilige Geest. 

21c Onze houding tegenover andere mensen  

Het 5egebod (je ouders eren);  
het 6egebod (niet doodslaan). 
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22a De bijbel: een boek met tegenstrijdigheden? 

Er lijken soms tegenstrijdige dingen in de bijbel te staan. Wat moetje daarmee aan?  

22b Getuigen van Jezus  

Handelingen 3-9Het nieuws over Jezus wordt verkondigd in Jeruzalem, Judea en Samaria.  

22c God vraagt trouw 

Het 7egebod (niet echtbreken);  
het 8e  gebod (niet stelen). 

 

23a De bijbel: goed nieuws voor iedereen 

De talen waarin het Oude en Nieuwe Testament zijn geschreven; aandacht voor 
verschillende bijbelvertalingen. 

23b God redt ook de heidenen 

Handelingen 10 -13 Jezus redt niet alleen Joden, maar ook niet-Joden. Met 
dat nieuws trekken Jezus' volgelingen de wereld In.  

23c God wil ons hart 

Het 9e  gebod (geen vals getuigenis afleggen); 
het 10e  gebod (je zinnen niet zetten op dat wat van een ander is). 

 

24a De bijbel is de moeite waard 

Niet alles in de bijbel is te begrijpen.  
Hoe moetje omgaan met bijbelgedeelten die je niet begrijpt? 

24b Het evangelie komt in Europa 

Handelingen 15-28 Het goede nieuws wordt overal gebracht.  
Tot in Europa toe.  

24c Bidden: een uiting van dankbaarheid  

Wie gelooft, zal veel met God spreken.  
Het gebed dat Jezus ons leerde: het 'Onze Vader'. 

 

25a Het lezen van de bijbel 

Hoe moet je de bijbel lezen? Praktische aanwijzingen. 

25b Een nieuwe hemel en aarde  

Openbaring  1,12,20-22 Er komt een eind aan alle ellende; dat kondigt God aan in het boek 
Openbaring. 

25c Bidden: een erkenning van afhankelijkheid 

Het tweede gedeelte van het Onze Vader. 
 


