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De Bijbel 
als woord van God



1. God is niet nodig



1. God is niet nodig
2. God is anders



School voor Geloofsverdieping 2019-2020

1. Samen starten
2.   De vraag naar God 10.  Wat heeft Hij gedaan?

11.  Hij is verrezen
GOD VAN HET VERBOND 12.  Hij heeft ons verlost
3.  De Bijbel als Woord van God 13.  Hij is Gods veelgeliefde Zoon
4.  Uittocht en Verbond
5.  De roep van de profeten GEEST DIE LEVEN GEEFT
6.  Schepping 14.  De Geest die in ons woont
7.  Onmacht en lijden 15.  Bidden in de kracht van de Geest

16.  Leven in de kracht van de Geest
JEZUS MESSIAS 17.  Leven van het komend Rijk
8. Het getuigenis van het

Nieuwe Testament 18.  De vraag van God: Kerk
9. Wat heeft Hij gezegd? 19.  Evaluatie en slot



De HEER zei tegen Abram:
‘Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, 
Naar het land dat Ik u zal aanwijzen. 
Ik zal een groot volk van u maken.’ (Gen 12, 1-2) 







Drie hoofdlijnen in de 
Joodse Bijbel:
1.De Wet (Tora)
2.De profeten
3.De overige geschriften



Tora (het ‘kleine credo’): 
"Wanneer uw zoon u later vraagt: ‘Wat 
betekenen toch al die verordeningen, 
bepalingen en voorschriften, die de Heer 
onze God u gegeven heeft’ dan moet gij hem 
antwoorden: ‘Wij waren slaven van Farao in 
Egypte, maar de Heer heeft ons met sterke 
hand uit Egypte geleid. Voor onze eigen ogen 
heeft Hij Egypte, Farao en heel zijn hof met 
grote, schrikwekkende tekenen en wonderen 
getroffen. 



"Maar ons heeft Hij vandaar weggeleid om 
ons te brengen naar het land dat Hij onze 
vaderen onder ede beloofd had. Daarom 
heeft de Heer onze God ons geboden al deze 
voorschriften te volbrengen en Hem te 
vrezen. Dan zullen wij altijd gelukkig zijn en 
zal Hij ons leven schenken, zoals thans het 
geval is’" (Dt 6,20-24).









“Wet en Profeten”

(aanbod en antwoord)

+ 

“Overige geschriften”

(een terugblik)





Joodse orde Griekse orde
(eerste christenen en katholieken)

Aanbod 1 Wet 1 Wet verleden

Antwoord 2 Profeten 2 Historische boeken

Voorlopers v/d profeten Voorlopers v/d profeten

Grote en kleine profeten 

terugblik 3 Geschriften 3 Poëtische boeken  heden

4 Profeten toekomst

(Grote en kleine profeten)







Toch een eenheid

Gods aanbod Tora

e

Israëls antwoord Nebiïm

a

Ons antwoord nu Ketoebim





Leerschool van de 

liturgie

 Tora

 Profeten

 Psalm

 Homilie

 Gebed




