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Samen de bijbel ontdekken

Les 3 – Het grote verhaal van de bijbel (2)
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DE BIJBEL

is samengesteld door 
mensen geïnspireerd 

door God waarin Jezus 
centraal staat. 

Om met anderen te 
overdenken waardoor 
onze relatie met God, 

de schepping en 
andere mensen 

radicaal verandert. 

GOED NIEUWS
Bisser (Hebreeuws)

Strijd gewonnen 
(geen) nieuwe koning

Jesaja: “de voeten op de bergen”

Euangelion (Grieks)

EU goed
Angelion boodschapper

Jezus is koning
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GOED NIEUWS
Lang verwacht Koningschap

Koninkrijk van God
Koninkrijk van de Hemel

Nieuwe eeuw
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Torah
Adam  ↘ Lamech
- zondvloed -

Noach ↘ Babel
- verstrooid -

Abram ↘ ballingschap
Verloren in Egypte
Mozes ↘ ballingschap
Verloren in de woestijn

Nevi’im
Jozua – nieuwe Mozes! 
Rechters ↘↘↘
Samuel  - Saul ↘
David! ↘ Salomo ↘
koning na koning ↘↘ ↘

ballingschap van Israël

De profeten 

Ketoevim
liederen, wijsheid en 
poëzie waarin we
- (terug)kijken Tora
- hoopvol vooruitzien

“achteraf gezien mogen 
we hoopvol vooruitzien”
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De belofte – Gods bedoeling

Aan Adam & Noach ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, heers
Gen 1:28, 9:1

Aan de 3 & 12 …een groot en machtig volk voortkomen, en in hem 
zullen alle volken op aarde gezegend worden”
Gen. 12:1-3 – 17:19 – 18:18 – 28:13-14 – 49:8-10
Num. 23&24 (Bileam), Deut. 18:15

Aan richters, Uw huis en uw koningschap zullen bestendig zijn
Koningen en voor uw aangezicht, uw troon staat vast voor altijd
Profeten 2 Sam. 7:12-16 – Jesaja 11:1 – Jer.23:5
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Evangeliën

Goed nieuws!
de Bergrede
12 volgelingen
gekroond en verhoogd

Handelingen
Jeruzalem, Samaria, 
Rome. Zij volgen jezus 
na… nu wij 

Brieven & openbaring

Kijken naar de “nieuwe koning en zijn 
volgelingen en wijzen hen de weg, kijken 

vooruit; “achteraf gezien mogen we 
hoopvol vooruitzien”

De apostelen spreken 
Gods waarheid over de 
eerste gelovigen, wijzen 
op de beloofde Heilige 

Geest die kracht geeft om het kwaad 
te overwinnen. Jezus is koning, Laat 
Uw koninkrijk komen! Openbaring 
geeft hoop, eens zal Hij Hemel en 
aarde vernieuwen en zullen wij met 
Hem regeren, zo was het bedoeld.
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3 & 12 profeten
Eden Israël & geschriften

Jezus & 
zijn volgelingen de brieven Openbaring

Hemel & Aarde
De mens regeert als 

Gods evenbeeld

De mens, geroepen om met 
God te regeren, rebelleert en 
bouwt zijn eigen koninkrijk.
3 vaders en 12 zonen geroepen 
om een zegen te zijn voor alle 
volken. Maar generatie op 
generatie, hun rechters en 
koningen, ze overheersen, 
brengen onrecht en falen.

Goed nieuws, het koninkrijk 
van de Hemel is gekomen! 
Jezus leert ons een totaal 
andere manier van denken 
en leven, Hij overwint het 
onrecht en het kwaad. Zijn 
volgelingen ontvangen de 
kracht om te doen wat Hij 
hun heeft opgedragen.

De profeten spreken 
Gods waarheid over

rechters en koningen. 
Ze veroordelen het kwaad dat 
telkens weer kruipt. Maar er is 
ook hoop op een koning die 
voor eens en voor altijd zal 
afrekenen met het kwaad en  
rechtvaardig zal regeren.
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