
LV – 1 April 

Wat moet je weten? Bijbelboekje, HFD 3 + 4, aantekeningen 

Bijbelboekje 

De Bijbel bestaat uit 66 boeken, het is door 36 mensen geschreven. Het Oude Testament bestaat uit 

3 series, 39 boeken. Het gaat over het Joodse volk en de belofte dat de Messias zal komen. Het 

Nieuwe Testament bestaat uit 2 series, 27 boeken. Het gaat over Jezus en zijn Volgelingen en hoe de 

belofte is uitgekomen.  

Hoofdstuk 3 

Via mondelinge overlevering vertelden de mensen vroeger verhalen door aan elkaar. Zo gaven ze de 

belangrijke dingen en hun geloof door aan elkaar. In verschillende volken werd er een schrift 

ontwikkeld, dus had men ook een andere manier om iets door te geven, schriftelijke overlevering. 

De boeken werden opgeschreven in boekrollen, die werden zo belangrijk dat het de heilige boeken 

werden genoemd. Het Oude Testament is voor het jaar 0. In de Bijbel schrijven ze in Hebreeuws, dit 

was de taal die ze in Israël spraken. Vanaf het jaar 0 is het Nieuwe Testament. Deze zijn 

oorspronkelijk in het Grieks geschreven.   

Veel Bijbelboeken hebben hele lange namen, ze worden dan afgekort. Sommige hebben meerdere 

delen, dan staat er bijv. 1 Koningen 3, 1 is het eerste deel, 3 is het 3e hoofdstuk.  

Lucas 19 : 1 – 10  
Lucas Naam van het Bijbelboek 

19 Nummer van het hoofdstuk 

:  Daarna de verzen 
1 Eerste vers 

-  Tot en met 

10  Laatste vers 

De Bijbel is erin heel erg veel talen. De protestantse Statenvertaling is de oudste Nederlandse, deze 

is er nog maar moderner. De Willibrordvertaling wordt door rooms-katholieken gebruikt. De Groot 

Nieuws Bijbel is de eerste die in alledaags Nederlands is uitgebracht. De Nieuwe Bijbelvertaling is 

uit 2004 en de kinderbijbels zijn de na vertellingen van de belangrijkste verhalen uit de Bijbel. 

Het Oude Testament bestaat uit Joodse heilige geschriften, ze noemen het de Tenach. Tenach staat 

voor:  

- Tora = onderwijzing of leer. Het gaat hierover hoe de mens moet leven.  

- Nebiim = profeten. Hier gaat het over hoe de mensen zich aan de plichten moet houden.  

- Chetoebim = geschriften. Hier gaat het over veel verschillende personen, je kunt hier ook 

gedichten en verzen lezen.  

Het Nieuwe Testament bestaat uit 4 groepen: 

- Evangeliën, dit komt uit het Grieks en betekent 'goed bericht'.  

- Handelingen, dit gaat over de activiteiten en reizen van de apostelen (afgezanten).  

- Brieven, hier staan 21 brieven. 

- Openbaring, hier staan visioenen met symbolen, getallen, dieren en vreemde personen.  

Hoofdstuk 4 



Aartsvader betekent voorvader, deze vaders beantwoordden belangrijke levensvragen. Ze zijn dus 

heel bijzonder voor de meeste mensen. Abraham is de eerste aartsvader, hij is geboren in Ur. God 

wil dat hij vertrekt naar 'het beloofde land'. Hij besluit Ur te verlaten en al zijn bezittingen achter te 

laten. Ze komen uit in Haran (Syrië).  

Abraham en Sara woonden in Kanaän, ze hadden geen kinderen, maar iemand moest Abraham zijn 

rol overnemen. Sara lijkt onvruchtbaar, dus Abraham krijgt een kind met Hagar, Ismaël. Later blijkt 

dat Sara toch wel een kind kon krijgen, Isaak. Hierdoor ontstaat een familieruzie over wie de 

opvolger wordt. Ismaël is de oudste, Isaak is van Sara en Abraham, maar de jongste. Abraham weet 

niet wie hij moet kiezen, dus laat hij ze achter. God besloot dat Isaak de 2e aartsvader wordt en dat 

Ismaël een stamvader van de Arabieren wordt. Isaak is oud genoeg om te trouwen, Abraham koos 

een vrouw voor hem. Rebekka en Isaak trouwen.  

Ze krijgen een tweeling: Esau en Jakob. Jakob is de jongste, maar wordt toch aartsvader. Dit ging 

helaas niet door, want Jakob misleidde zijn vader waardoor hij de aartsvader werd. Hij is ook 

bedrogen door Jakob. Later komt Jakob terug en praat Ezau niet meer over zijn bedrog, maar 

ontvangt hem met open armen.  

Jozef is de zoon van Rachel en Jakob, hij wordt flink voorgetrokken door Jakob. Zijn andere broers 

krijgen een flinke hekel aan hem. Ze wilden hem vermoorden, maar durfde niet. Ze namen hem mee 

naar een slavenhandelaar en gaven hem als slaaf.  

Aantekeningen 

- Polytheïsme is in meerdere geloven geloven.  

- Monotheïsme is in 1 God geloven (Abraham).  

- Dispora = een verstrooiing te creëren van mensen uit hun thuisland.  

- Bedriegen = iemand opzettelijk frauderen/misleiden.  

- Verzoening = eerst vergeef je, dan verzoen je en word je weer vrienden.  

- Uittocht = veel mensen trekken er op uit. 

- Hebreën = Jakobs volk/familie. 

 

  


