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Bijbelcursus “De Brug” 
 

Waarom? 
Waarschijnlijk heb jij een eigen unieke reden om meer over de Bijbel te willen weten. Dat is 
mooi, zo kom je meer te weten over de Bijbel. Aan de hand van deze cursus ga jij dat doen. 

 
Een praktische opmerking vooraf: In het cursusmateriaal is gekozen voor de “jij”-vorm. We 
hopen dat dit geen probleem is.  

 
Wat? 
Deze cursus is speciaal bedoeld om je kennis te laten maken met de Bijbel en met Jezus 
Christus. We proberen enkele van de meest fundamentele vragen over het christendom te 
beantwoorden. De opzet is zo dat je die antwoorden zelf kunt ontdekken in de Bijbel. 

 
Hoe? 
Elke les in deze cursus is op dezelfde manier opgebouwd: 

• Zelf de Bijbel lezen met een paar korte inleidingen. 
• Vragen beantwoorden en die mailen naar de persoonlijke begeleider. 
• Een ‘nadenkertje’. 

 
 
Wees niet bang om vragen via de mail te stellen aan je begeleider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgave van de evangelisatiecommissie van de Hersteld Hervormde Kerk. Gebaseerd op een 
eerder uitgegeven cursus van de Stichting Wereldwijde Bijbelverspreiding The Bible League 

en de Stichting tot Bevordering van de Evangelieverkondiging in België. 
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Les 1 - De Bijbel 
 
 
 

Inleiding 
Wat is waarheid? Waarom zou de Bijbel waar zijn? Waarom is de Bijbel een ander boek dan alle 
andere religieuze boeken? Wat maakt dit Boek het meest gelezen boek ter wereld? Hoe kan 
het dat er zo veel mensen zijn die erin geloven? Is het echt Gods Woord? 
Belangrijke vragen. Want als de Bijbel waar is, dan moeten we er wat mee! 

 
Laten we enkele gegevens over de Bijbel op een rijtje zetten: 

• De Bijbel heeft twee delen: 
o Het Oude Testament, geschreven vóór de geboorte van Jezus. Het bestaat uit 39 

boeken. 
o Het Nieuwe Testament, geschreven ná de geboorte van Jezus. Dit bestaat uit 27 

boeken. 
• Deze 66 boeken zijn geschreven in 2 talen over een periode van ongeveer 1500 jaar, 

door meer dan 40 heel verschillende personen. En het is toch één geheel. Dit is uniek. 
• Er staan honderden gedetailleerde profetieën in die gaan over de toekomst van 

individuele naties (zoals Israël, Egypte, Syrië, enz.), van bepaalde steden of van heel de 
mensheid. Deze profetieën zijn al voor een groot deel uitgekomen. 

• Zo staan er ook ongeveer 300 voorspellingen in het Oude Testament over Jezus. Deze 
zijn vele jaren later uitgekomen. Zoals de plaats waar Hij geboren zou worden, de 
familie waaruit Hij zou voortkomen, enz. 

•  Het is geen geschiedenisboek, maar andere oude geschriften en archeologische 
vondsten bevestigen wel de historische details. 

•  De vondst van de Dode-Zeerollen rond 1950 liet zien dat de huidige tekst van het Oude 
Testament, meer dan 2000 jaar oud, zeer betrouwbaar is overgeschreven. 

 
Er is dus alle reden om je in dit Boek te verdiepen! En alle reden om de boodschap serieus te 
nemen. 
Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om de weg in de Bijbel te kunnen vinden. In het begin 
kan dat lastig zijn. Daarom staat hieronder een korte uitleg. 

 
Zoals gezegd bestaat de Bijbel uit 66 boeken. In de meeste Bijbels kun je voorin de 
inhoudsopgave vinden. Daar staan de Bijbelboeken op volgorde, met de bladzijde waarop je het 
begin van elk boek kunt vinden. 
Een Bijbelboek heeft hoofdstukken en die hoofdstukken bestaan weer uit verzen. Deze indeling 
is later toegevoegd om het zoeken makkelijker te maken. Meestal wordt een vers aangeduid 
met een dubbele punt ervoor. 

Een voorbeeld: Johannes 3:16 (of in afgekorte vorm: Joh. 3:16). Dit betekent dat je 
moet kijken in het Bijbelboek “Johannes”. Dan naar het 3e hoofdstuk gaan en daarvan 
het 16e vers lezen. 
Als er staat Johannes 3:16-20, betekent het dat je in het Bijbelboek Johannes, in 
hoofdstuk 3, de verzen 16 t/m 20 moet lezen. 

 
Achter in dit boek vind je een bladwijzer en een Bijbelwijzer die je kunt uitknippen. 
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1A Opgeschreven 
 

De Bijbel staat vol woorden, zinnen, teksten. Hoe moeten we die opvatten? Zijn dat 
mensenwoorden? Woorden misschien van wijze mensen, maar waarvan je toch uiteindelijk 
kunt zeggen: “Dat is hun mening”? Of zijn het de woorden van God? Zijn het woorden waarvan 
je uiteindelijk moet zeggen: “Dít is waar!”? 
Daar komt nog een vraag bij: Wie bepaalt dat? Kunnen we dat zelf uitmaken? Het beste kunnen 
we luisteren naar wat de Bijbel er zelf over zegt. 

 
 
 

Wat zegt de Bijbel ervan? 
We lezen erover in: 

 
Jeremia 1:4-9 

 

Openbaring 1:9-19 
 

Lukas 1:1-4 
 

Vragen: 
 

Hierboven staan drie stukjes uit de Bijbel. 
1. In de eerste twee stukjes wordt de vraag beantwoord of het in de Bijbel gaat 

om mensenwoorden of om woorden van God. Wat staat daarover? 
a.
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
b.
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  

2. Het derde stukje laat zien dat de Bijbelschrijvers niet over één nacht ijs gingen toen 
ze geschiedenissen opschreven. Waaruit wordt dat duidelijk? 
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  

 
Nadenkertje: 

Hoe sta jij tegenover de Bijbel? En hoe staan andere mensen die je goed kent 
ertegenover?  
 
Deel je antwoorden met je begeleider. 
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1B Nauwkeurig en krachtig 
 

De woorden in de Bijbel zijn dus de woorden van God. Maar hoe moet je dat nu precies zien? 
Geldt dit van álle woorden in de Bijbel? Als dat zo is, dan kun je zeggen: “De Bijbel is Gods 
Woord”! 
Maar hoe nauwkeurig is het, hoe betrouwbaar? En heeft dan elk woord in de Bijbel een doel? 
In ons omgaan met de Bijbel maakt het een heel groot verschil of het Gods Woord is of niet. 

 
 
 

Wat zegt de Bijbel ervan? 
We lezen erover in: 

 
2 Timotheüs 3:16 

 

Lukas 3:1-2 
 

Johannes 20:29-31 
 

Hebreeën 4:12 
 
 

Vraag: 
 

1.  Hierboven staan vier stukjes uit de Bijbel. Bij ieder stukje passen 2 van deze 8 woorden: 
Controleren mogelijk; Nut; Doordringend; Alles; Kracht; Geloof; Nauwkeurig; Doel. 
Schrijf op welke woorden bij welk Bijbelgedeelte passen. Dubbel mag. 

 
2 Tim. 3:16: ____________________________________________________________________________                                                

Luk. 3:1-2: _____________________________________________________________________________                                                                              

Hebr. 4:12: _____________________________________________________________________________  

Joh. 20:29-31: __________________________________________________________________________  

 

 
Nadenkertje: 
Neem de teksten er weer even bij en denk erover na waarom je welke woorden bij die tekst koos. 

 
 

Deel met je begeleider: 
•  De antwoorden die je hebt opgeschreven. 
•  Waardoor je belangstelling gekregen hebt voor de Bijbel. 

 
 
 

Gebed: 
God spreekt met ons door Zijn Woord, de Bijbel. Wij kunnen met God spreken door 
gebed. 
Schrijf hier iets op waar je dankbaar voor bent. En ook wat je aan God zou willen vragen 
naar aanleiding van deze les.
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Dankbaar:  ______________________________________________________________________________                                                

Vraag:  __________________________________________________________________________________                                                 

 
Kerntekst: Schrijf Psalm 119:105 uit.   ______________________________________________  

                                               
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 
Huiswerk: 

- Leer de kerntekst uit je hoofd. 

- Schrijf eens op hoe je denkt dat God is. 
 
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 

Hieronder is schrijfruimte. Bijvoorbeeld voor aantekeningen. Of voor vragen die je wilt stellen. 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  

 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  




