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Rondreis-avonden  2019

17 oktober - Giessenburg: de Rank 

Het grote verhaal en het doel van de Bijbel 

31 oktober - Giessenburg: de Stigt

Gods Woord in mensenwoorden: hoe lees ik de 
diverse genres in de bijbel? 

14 november - Giessen-Oudekerk: de Oude School

Het doel van Leviticus in het grote verhaal van de 
Bijbel.
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Wat gaan we doen?

1. Terugblik avond 1

2. Hoe zit de Bijbel in elkaar: een bibliotheek

3. Het doel van de Bijbel en het doel van elk 

Bijbelboek.

4. De thora begrijpen en toepassen
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Terugblik avond 1|De kloof

De wereld van de lezerDe wereld van de tekst



Terugblik avond 1

Eén Bijbel, vele standpunten. Hoe komt dat?

 We overbruggen altijd een kloof

 Hoe je de kloof overbrugt, bepaalt je uitleg/mening

Wat helpt bij het lezen van de Bijbel?

 Het grote verhaal en het doel van de Bijbel kennen

 Beseffen wat voor lezer je bent

 Met de juiste vragen langzaam(!) lezen
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Wat zijn we aan ‘t doen?

1. Terugblik avond 1

2. Hoe zit de Bijbel in elkaar: een bibliotheek

3. Het doel van de Bijbel en het doel van elk 

Bijbelboek.

4. De thora begrijpen en toepassen
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Hoe zit de Bijbel in elkaar?

 Een bibliotheek

 Het verhaal van de Bijbel in 66 boeken: 

‘heilshistorie’ / ‘reddingsgeschiedenis’

 Het belang van context

 Hoe respecteer je het genre en doel van 

elk boek?
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Wat zijn we aan ‘t doen?

1. Terugblik avond 1

2. Hoe zit de Bijbel in elkaar: een bibliotheek

3. Het doel van de Bijbel en het doel van elk 

Bijbelboek.

4. De thora begrijpen en toepassen
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Het verhaal van de Bijbel

De heilshistorie / reddingsgeschiedenis in 6 scenes:

 Schepping – Gen.1-2

 Zondeval – Gen.3-11

Het reddingsaanbod via Israël – vanaf Gen.12 

Redding door Jezus - Evangeliën

Het reddingsaanbod via de kerk – vanaf Hand.2

Herschepping – Opb.21-22
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Het doel van de Bijbel

GOD

Ons vertellen 

over wie God 

is 

en over Gods 

liefdevolle 

reddingsplan 

met de wereld

herstel

De Bijbel nodigt 

uit tot ‘het 

goede leven’: 

• Ons karakter 

wordt ge-

vormd naar 

Gods beeld 

en gelijkenis 

• ons leven laat 

liefdevolle 

gehoor-

zaamheid aan 

God zien.

WIJ

De Bijbel 

vormt onze 

identiteit en 

ons 

wereldbeeld
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Het doel van de Thora

In deze passage wordt 

voor de eerste keer in 

de Bijbel de opdracht 

gegeven om een 

gebeurtenis op te 

schrijven. 

 Wat moet 

opgeschreven 

worden, volgens 

vers 14?

 Waarom moet dit 

opgeschreven 

worden?

Ex.17:14

De HEER zei tegen 

Mozes: ‘Leg deze 

overwinning in een 

boek vast, zodat 

niemand die ooit zal 

vergeten, en overtuig 
Jozua ervan dat ik zal 

zorgen dat niets op 

aarde nog aan het 
volk van Amalek

herinnert.’
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Het doel 

van de 

profeet 

Jeremia

(Jer.30)

1De HEER richtte de volgende 
woorden tot Jeremia:

2‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: 

Schrijf alle dingen die ik je heb 

gezegd in een boekrol. 3Want de 

dag zal komen – zegt de HEER – dat 

ik het lot van mijn volk Israël en van 

Juda ten goede keer, dat ik hen 

terugbreng naar het land dat ik hun 

voorouders gegeven heb en dat zij 

het in bezit zullen nemen – spreekt 

de HEER.’

4Hier volgen de woorden die 

de HEER tot Israël en Juda sprak…



Het doel 

van de 

evangelist 

Lucas

Lezen: Lucas 1:1-4

 Was Lucas de eerste die een 

verslag over Jezus schreef?

 Welk doel heeft hij met zijn 

evangelie, volgens dit 

gedeelte?

 Welke methode heeft hij 

gebruikt voor het schrijven van 

zijn evangelie?



Het doel 

van de 

evangelist 

Johannes

Lezen: Johannes 20:30-31

 Johannes heeft niet alle

wondertekenen van Jezus

opgeschreven, maar hij heeft

een selectie gemaakt. Geeft

hij daarvoor een reden in deze

verzen? Welke? Zie voor een

andere reden Joh.21:24-25.

 Waarom schreef Johannes zijn

evangelie volgens vs 31?

 Welk uiteindelijke doel heeft hij

met zijn evangelie volgens vs 

31b?



Nog

twee 

voor-

beelden

 Hebr:13 22Ik vraag u dringend, 

broeders en zusters, 

ontvankelijk te zijn voor deze

woorden van bemoediging, 

ook al heb ik u maar beknopt

geschreven.

 Judas 3Geliefde broeders en 

zusters, het was mijn vaste

voornemen u te schrijven over 

de redding van ons allen, maar 

ik zie mij nu genoodzaakt u in 

deze brief op te roepen om te 

strijden voor het geloof dat

voor eens en altijd aan
de heiligen is overgeleverd.
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▪ Mozes’ doel: Jhwh’s strijd en overwinning op de vijand 

moeten altijd herinnerd worden

▪ Jeremia’s doel: vastleggen dat God het volk uit de  

ballingschap naar het land zal terugbrengen en hen zo hoop 

geven

▪ Lucas’ doel: overtuigen van de betrouwbaarheid van de 

gebeurtenissen rondom Jezus

▪ Johannes’ doel: zijn lezers in Jezus de Messias laten geloven 
zodat zij door Hem leven

▪ De schrijver van de Hebreeënbrief: ‘bemoedigen’

▪ Judas doel: oproepen om te strijden voor het geloof

▪ Enzovoorts…

▪ Neem het doel van de schrijver mee in de uitleg van het boek

Doelen van bijbelschrijvers
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8In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9Toen zei Mozes 

tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek  ten 

strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn 

hand de staf van God.’ 10Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok 

tegen Amalek  ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen 

met Aäron en Chur.

11Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar 

liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. 12Toen Mozes’ armen 

zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop 

kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn 

armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven 

totdat de zon onderging. 13Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de 

laatste man.

14De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in een boek vast, zodat 

niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat 

niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.’

15Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’. 
16Hij zei: ‘Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van 

de HEER, zal de HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle komende 

generaties.’
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Lezen met de 4 vragen
 Wat is de rol van deze passage in het grote verhaal van de Bijbel?

Dit verhaal speelt zich af vlak na de bevrijding uit Egypte. Het volk is op weg 

naar het beloofde land..

 Wat voor doel / boodschap zou de auteur hebben voor zijn beoogde 

lezers?

In deze passage wordt uitgedrukt dat het God is die overwint. De opgeheven 

armen met daarin de staf van God (vs 9, zie ook Ex.4, de staf waarmee Mozes 

namens God wonderen doet) van Mozes symboliseren overgave, afhankelijk-

heid, maar vooral ook: God voert de strijd, God geeft de overwinning. Dit 

moet nooit vergeten worden

 Wat zegt deze passage over God en zijn doel met de wereld?

De Heer is mijn banier/ seinstok. God bepaalt de strijd, God voert de strijd, 

samen met de mens. Hij is degene die overwint.

 Wat zegt deze passage over hoe God graag het karakter en het dagelijks 

leven van zijn schepping / schepsels ziet?

God beschermt het volk dat hij heeft uitgekozen, dat bepaalt hoe Gods volk 

leeft. De overwinning op de Amelekieten ligt niet in hun eigen kracht, maar 

God voert de strijd en zal die strijd tegen Amelek blijven voeren. Gelovigen 

leven met de blik naar boven, zelfs in tijden van strijd.
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Wat zijn we aan ‘t doen?

1. Terugblik avond 1

2. Hoe zit de Bijbel in elkaar: een bibliotheek

3. Het doel van de Bijbel en het doel van elk 

Bijbelboek.

4. De thora begrijpen en toepassen

20



De thora begrijpen en toepassen

Exodus 20

8Gedenk de sabbatdag, 
dat u die heiligt.

9Zes dagen zult u arbeiden en al 
uw werk doen, 10maar de 
zevende dag is de sabbat van 
de HEERE, uw God.

Dan zult u geen enkel werk 
doen, u, noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw dienaar, noch 
uw dienares, noch uw vee, noch 
uw  vreemdeling die binnen 
uw poorten is.

11Want in zes dagen heeft de 
HEERE de hemel en de aarde 
gemaakt, de zee, en al wat erin 
is, en Hij rustte op de zevende 
dag. 
Daarom zegende de HEERE de 
sabbatdag, en heiligde die.

Deuteronomium 5

12Neem de sabbatdag in acht om die te 
heiligen, zoals de HEERE, uw God, u 
geboden heeft.

13Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk 
doen,14maar de zevende dag is de sabbat 
van de HEERE, uw God.

Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch 
uw zoon, noch uw dochter, noch uw 
dienaar, noch uw dienares, noch uw rund, 
noch uw ezel, noch enig vee van u, noch 
uw  vreemdeling, die binnen uw poorten is, 
opdat uw dienaar en uw dienares rusten 
zoals u.

15Want u zult in gedachten houden dat 
u slaaf geweest bent in het land Egypte en 
dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid 
heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. 
Daarom heeft de HEERE, uw God, u 
geboden de dag van de sabbat te 
houden.
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De thora begrijpen en toepassen

Exodus 12

5U moet een lam zonder enig 
gebrek hebben, een mannetje van 
een jaar oud. … 6U moet het in 
bewaring houden tot de veertiende 
dag van deze maand, en heel de 
verzamelde gemeenschap van 
Israël zal het slachten tegen het 
vallen van de avond. 
8Zij moeten het vlees dezelfde 
nacht nog eten; op vuur gebraden, 

met ongezuurde broden, en met 
bittere kruiden moeten zij het eten. 
9U mag daarvan niets rauw eten, en 
zeker niet in water gekookt, maar 
alleen op vuur gebraden, met zijn 
kop, met zijn poten en zijn 
ingewanden.

Deuteronomium 5

6Maar op de plaats die de HEERE, uw 
God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar  

te laten wonen, daar moet u het 
paaslam slachten, in de avond, als 
de zon ondergaat, op het tijdstip dat 
u uit Egypte trok.

7Dan moet u het koken en eten op 
de plaats die de HEERE, uw God, 
zal uitkiezen. Daarna, in de morgen, 
moet u zich omkeren en teruggaan 
naar uw tenten.
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De thora begrijpen en toepassen

Deuteronomium 20

6Wie een wijngaard heeft 
geplant en nog niet zelf de 
eerste druiven heeft kunnen 

plukken, mag naar huis 
terugkeren; anders plukt een 
ander die als hij in de strijd 
sneuvelt.

Deut 25

4U mag een rund bij 
het dorsen niet muilkorven.

1 Korintiërs 9

7Wie gaat er nu op eigen kosten in 
krijgsdienst? Wie plant er een wijngaard 
en eet niet van de vruchten? Of wie 
hoedt er een kudde en drinkt niet van 
de melk? 8Dit is niet alleen een 
algemene waarheid, het staat ook in 
de wet, 9want in de wet van Mozes
staat: ‘U mag een dorsend rund 
niet muilbanden.’ 

Maar bekommert God zich dan om 
runderen? 10Of zegt hij dit om ons? 

Om ons natuurlijk, want het is ook om 
ons dat er staat: ‘Een ploeger en een 

dorser werken beiden in de hoop op 
een aandeel in de oogst.’



De thora begrijpen en 

toepassen

 In de Bijbel geen compleet wetboek ≠>  de relevante wet 
opzoeken om letterlijk toe te passen in de betreffende situatie.

 De wetten zijn onderdeel van het grote verhaal van de Bijbel –
het zijn verbondsafspraken tussen God en zijn volk:

 Ze zijn verweven met het narratief – een selectie van wetten 
illustreert de verbondsrelatie tussen God en het volk op dat 
moment in het verhaal (RR avond 3 hierover meer)

 Het OT laat zien dat niemand de wet heeft kunnen houden – het 
verhaal roept een verlangen naar een oplossing op.

 De OT-wetten zijn praktische toepassingen voor dat moment van 
waarden die bij het verbond horen, nl. liefde, trouw, toewijding, 
gehoorzaamheid – voorbeeld: huwelijk.

 Wij hebben met God ‘een nieuw verbond’. Het zijn niet onze 
afspraken met God. Toch zijn ze onderwijzend voor ons. Hoe?
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De thora begrijpen en 

toepassen

Hoe is de thora onderwijzend voor ons vandaag?

 De thora geeft uiting aan het ideaal van Eden, en 

van het ideaal waar we naar op weg zijn. De 

thora laat zien dat wij zelf te kort schieten in het 

leven als Gods evenbeeld en gelijkenis.

 zelfkennis

 Vraag je af welk ideaal schuilgaat achter de 

voorschriften

 kennis over God en zijn wil voor het goede leven

 Vraag je af of en hoe een gebod of verbod in het 
Nieuwe Testament terugkomt.
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Deuteronomium 4

 Vraag je af hoe wij vandaag als Gods 

verbondsvolk dit ideaal laten zien met dezelfde 

reden als toen:

6Leef de wetten strikt na, dan toont u wijsheid en 

inzicht. 

Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, 

zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en 

verstandig!’
7Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo 

dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem 

om hulp roepen?
8En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels 

zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?
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De thora begrijpen en 

toepassen

Matteüs 22

36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37Jezus antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met 

heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 

verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod.
39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 

uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag van 

alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

 Jezus citeert Deuteronomium 6:5 en Leviticus 

19:18.
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Wat hebben we gedaan?

1. Terugblik avond 1

2. Hoe zit de Bijbel in elkaar: een bibliotheek

3. Het doel van de Bijbel en het doel van elk 

Bijbelboek.

4. De thora begrijpen en toepassen
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Samenvatting 29

Bekijk voor de samenvatting het filmpje

De Wet van Het Bijbel Project (nederlandstalig)

https://www.youtube.com/watch?v=T2Cla66B-yE

https://www.youtube.com/watch?v=T2Cla66B-yE


Rondreis-avonden  2019

17 oktober - Giessenburg: de Rank 

Het grote verhaal en het doel van de Bijbel 

31 oktober - Giessenburg: de Stigt

Gods Woord in mensenwoorden: hoe lees ik de 
diverse genres in de bijbel? 

14 november - Giessen-Oudekerk: de Oude School

Het doel van Leviticus in het grote verhaal van de 
Bijbel. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
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