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Voor jou  
    persoonlijk

Je hebt een ongewone brief in handen, die speciaal 
aan jou gericht is.

“Zijn brieven op papier niet een beetje uit de 
mode?”, denk je misschien. Dat klopt ook wel. 
Brieven worden steeds meer vervangen door 
digitale berichtjes.

>> Maar bijzondere brieven worden ook in 
dit digitale tijdperk bij voorkeur op papier 
geschreven. Dat past bij hun waarde en 
laat zien hoe belangrijk ze zijn.

Een koning stuurt ook, zeker weten, geen e-mail 
met een uitnodiging voor zijn verjaardagsfeest!



4 54

Ak
tu

ell
 und InteressantHEUTELUFTPOST

P A R  A V I O N 

B Y  A I R  M A I L
 Deutsch/German

De Bijbel –  
       een Brief voor jou 

Neem de tijd voor deze ongewone brief, die je 
in handen hebt. Hij is heel belangrijk. Lees hem 
daarom goed door. Je zult er geen spijt van krijgen.

In deze brief vind je veel informatie over:

  > een andere brief, die nóg belangrijker is;

  > het belangrijkste boek ter wereld;

  >  het goede nieuws. Dit Evangelie is heel 
betrouwbaar en ook nu nog erg  
belangrijk.

Deze waardevolle brief is een 
persoonlijke boodschap voor 
jou en komt direct van God.

>>> Je hebt er echt wat aan  
   als je de brief opent en leest.

De Bijbel, de brief uit de hemel,  
komt direct bij God vandaan!

God is de geweldige Schepper van het heelal.
Hij heeft ook jou het leven gegeven en kent je door 
en door. Je bent niet toevallig ontstaan!
Hij zoekt contact met je en stuurt een persoonlijke 
boodschap van liefde naar jou.
Ken je Gods brief nog niet? Misschien ligt hij wel 
ergens ongelezen bij je in huis.
Een persoonlijke brief leg je ook niet zomaar naast je 
neer. Je leest hem direct, omdat je graag wilt weten 
wat erin staat. Open daarom Gods brief aan jou! Lees 
de Bijbel!

Heb je nog geen Bijbel? We sturen je 
dan graag gratis een Bijbelboek toe.

Aan het einde van de brochure vind 
je daar een tegoedbon voor.
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God gebruikte hun talenten, opleiding, 
 culturele achtergrond, afstamming uit 
verschillende milieus en zelfs hun schrijfstijl.

>>> Ze schreven letterlijk en precies op wat 
God wilde dat ze opschreven. 

Dat noem je “inspiratie” (ingeving).

      Een unieke brief

Je hebt het goed begrepen: we bedoelen de Bijbel, 
het Woord van God. De titel “Een Brief voor jou” 
past er precies bij. Deze unieke brief is zo belangrijk, 
omdat God hem heeft geschreven.

Misschien breng je ertegen in: “Maar de Bijbel is 
toch door ongeveer 40 mensen over een periode 
van meerdere eeuwen geschreven. Vaak worden 
hun namen niet eens apart genoemd”.

Ja, dat klopt. Maar God heeft Zijn 
boodschap direct persoonlijk 
aan verschillende personen 
gedicteerd:

“Want de profetie is destijds  
        niet voortgebracht  
    door de wil van een mens,  
         maar heilige mensen van God,  
  door de Heilige Geest gedreven,  
               hebben gesproken”. 
                                                           De Bijbel – 2 Petrus 1:21

De Bijbel, het Boek der Boeken

De Bijbel bestaat uit 2 delen:

> het Oude Testament (39 boeken) 
> het Nieuwe Testament (27 boeken)

Het Nieuwe Testament bevat:

> de 4 evangeliën 
> de Handelingen der Apostelen 
> de 21 Brieven 
> de Openbaring

De Bijbel geeft je antwoord op je 
levensvragen.

Je leest vooral over hoe Gods liefde 
je leven positief kan veranderen.

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua

Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja 
Haggai
Zacharia

Maleachi

Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
1 Timoteüs
2 Timoteüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes

3 Johannes
Judas
Openbaring
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Past de Bijbel  
  nog wel bij deze tijd?

De hoofd-omlaag-generatie

Hoor jij daar ook bij? Of kun je met dit 
begrip (head down generation) niks 
beginnen? Ben je ook voortdurend 
met je hoofd omlaag onderweg en 
heb je alleen nog maar aandacht 

voor je smartphone, je tablet of één 
van de andere nieuwste snufjes?

Altijd en overal online zijn leidt ertoe 
dat je door al die informatie op internet wordt 

overspoeld. Bestaat er eigenlijk nog wel iets anders dan 
surfen en chatten op sociale media? Zonder dat je het 
merkt, loopt de tijd door en worden je zintuigen te veel 
geprikkeld – en raakt je ziel vaak vervuild. Het komt je 
bekend voor, maar ...?

Tip: Als je God persoonlijk wilt leren kennen, kun je 
niet om de Bijbel heen. Om te lezen heb je rust 
nodig. Daarom: schakel eens alles uit wat je daarbij 
kan storen. Je zult verrast zijn hoe goed dat je 
doet. Je gedachten worden dan op een positieve, 
pure – misschien tot dan toe onbekende – manier 
beïnvloed. 

Daarnaast zul je in de Bijbel de waarheid leren 
kennen en Iemand ontmoeten Die echt geïnteres-
seerd in je is, Die van je houdt en Die je leven een 
diepe betekenis en een belonend doel wil geven.

Op de pagina”s 62 en 63 vind je tips voor hoe je de 
Bijbel kunt lezen. Probeer het maar eens!

Veel mensen denken dat het naïef is om 
je met een “achterhaald boek uit oude 
tijden” bezig te houden. Ze denken dat 
de moderne mens niet meer in de Bijbel 
kan geloven.

Deze mening hoor je overal om je heen en 
wordt door veel mensen overgenomen. 
Bijna niemand kan zich nog een eigen 
mening vormen.

Maar het is een wereldwijd misverstand 
om te denken dat intelligente en ver
standige mensen niet de Bijbel zouden 
moeten lezen en geloven.

Op de volgende pagina”s vind je allerlei 
feiten die laten zien dat de Bijbel niet 
ouderwets is en nog steeds belangrijk is.

   “Veeleer zijn zij gelukkig  
die het Woord van God horen 
                  en het bewaren”. 
                                                                     De Bijbel – Lukas 11:28
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Een harmonieus wonder

Een kennis van mij is muzikant en kan 
verschillende instrumenten bespelen. 
Voor geluidsopnames gebruikt hij 
zijn computer, waarmee hij hele 
interessante kunststukjes maakt.

Hij vertelde: “Ik pak eerst mijn hobo 
en speel de sopraanpartij. Dat is de 
registratie van het eerste geluidsspoor.

Op het tweede geluidsspoor neem ik de altpartij 
op, zonder de eerste opname te wissen. Op 
deze manier voeg ik nog zes andere instrumen-
ten toe, tot aan de diepste bas.

Daarna worden de acht verschillende geluids-
sporen samengevoegd. Wil je het resultaat horen?”

Ik hoor nu een prachtige symfonie. Nauwelijks te 
begrijpen dat maar één muzikant dit heeft gemaakt!

Dat is met de Bijbel ook zo. De Bijbel is door meer dan 40 
verschillende personen geschreven. Ze werden allemaal 
gedreven door de unieke Kunstenaar: God, de Heilige 
Geest, Die elk van deze 40 “instrumenten” aan het werk 
zette.

Elk boek van de Bijbel heeft een eigen karakter, maar 
het past volgens Gods ontwerp harmonieus in het 
geheel.

Dat is één van de verrassende wonderen van de Bijbel!

>>> Lees de Bijbel om z”n unieke  
                       harmonie te ontdekken!

Voor niets 
gewacht ...

Een man die niks had met het Bijbelse geloof, 
wilde een jonge Christen ervan overtuigen dat 
de Bijbel verouderd is en niet klopt met moderne 
ontdekkingen. Hij wilde hem over dit onderwerp 
een paar artikelen over wetenschap en filosofie 
toesturen.

De jonge man liet zich niet van zijn geloof 
afbrengen. Hij antwoordde: ”Als u iets beters kent 
dan de Bergrede (Mattheüs 5-7), of iets mooiers 
dan de geschiedenis van de barmhartige 
Samaritaan, de verloren zoon of de vrouw bij 
de put van Sichar (Lukas 10 en 15, Johannes 4), 
als u iets meer troostend hebt dan Psalm 23, of 
iets weet dat mij de liefde van God beter laat zien 
dan het offer van Zijn Zoon Jezus Christus, of iets 
kent dat de toekomstige eeuwigheid duidelijker 
beschrijft dan de Bijbel – dan mag u mij dat zo 
snel mogelijk toesturen!´

Hij wachtte op een antwoord, maar dat kwam 
niet…

Er is geen boek dat met de Bijbel kan worden 
vergeleken. De reden is heel eenvoudig: de Bijbel 
is het Boek van God.
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Behalve in klei, op steen of hout werd 
er in latere eeuwen ook op papyrus 
geschreven. Dat werd gemaakt van het 
merg van de papyrusplant. Later werd er 
op perkament (gemaakt van dierenvellen) 
geschreven, waarvan boekrollen werden 
gemaakt.

Hoe de Bijbel naar ons toe kwam

Hoe en waarop werd er geschreven?

Als iemand 5000 jaar geleden een “brief” wilde schrijven, 
deed hij dat niet met papier en inkt. Vroeger werd het 
zogenaamde spijkerschrift gebruikt: dat zijn tekens of 
symbolen die in klei zijn gegraveerd die vervolgens 
werden gedroogd of ingebrand.

Bij opgravingen in oude steden in het moderne Syrië en 
Irak werden duizenden van zulke kleitafels en zuilen met 
dit schrift gevonden.

De Egyptenaren ontwikkelden ongeveer op hetzelfde 
moment een ander symbolen- en tekenschrift (hiëro-
gliefen), dat ook in de piramides te vinden is. Het duurde 
honderden jaren voordat taalwetenschappers deze oudste 
talen van de mensheid wisten te ontcijferen.

Al deze schriften hadden als groot nadeel dat ze uit 
honderden tekens bestonden. Pas ongeveer in 1500 voor 
Christus ontstond het alfabet.

Met enkele wijzigingen verbreidde het zich vanaf ca. 1000 
voor Christus snel. Het is de basis voor het Latijnse alfabet, 
dat wij vandaag de dag nog steeds gebruiken.

Zo heeft God er op een wonderlijke 
manier voor gezorgd dat er op het 
moment dat de Bijbel werd geschreven 
een eenvoudig, maar duidelijk schrift bestond.

Schrijven, verzamelen en goed bewaren

Mozes was één van de eerste schrijvers van de Bijbel. Wij 
lezen enkele keren dat God hem de opdracht gaf de dingen 
die gebeurd waren, in een boek op te schrijven.

Het volk Israël, dat door God Zelf was uitgekozen, heeft de 
verschillende boeken van het Oude Testament verzameld 
en goed bewaard.

Ongeveer 400 jaar vóór Christus was het OUDE 
TESTAMENT klaar. Het werd geschreven in het Hebreeuws; 
en enkele korte gedeeltes zijn in het Aramees.

Pas na de dood en de hemelvaart van Jezus Christus 
werden tot het einde van de 1e eeuw na Christus de 
boeken en brieven van het NIEUWE TESTAMENT in het 
Grieks opgeschreven. Het Grieks was toen de wereldtaal.

Mozes stierf ca. 1400 jaar voor Christus. Je kunt dus 
zeggen dat de Bijbel over een periode van ongeveer 1500 
jaar is ontstaan.10
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Van het Nieuwe Testament 
zijn meer dan 5000 
handschriften in delen in 
de Griekse taal bewaard 
gebleven. Het beroemdste 
handschrift is de Codex 
Sinaiticus, een nog bijna 
volledig bewaard gebleven 
Griekse Bijbel uit de 3e 
eeuw, die in 1859 door de 
geleerde Konstantin von Tischendorf in het Katharina-
klooster op het schiereiland Sinaï [Egypte] ontdekt werd. 
In deze onbetaalbare Bijbelse schat bevonden zich niet 
alleen delen van het Oude Testament, maar ook het 
volledige Nieuwe Testament met zijn 27 boeken.

Naast een grote hoeveelheid handschriften van het 
Nieuwe Testament en fragmenten zijn er ongeveer 
9000 oude vertalingen van de oorspronkelijke Bijbelse 
geschriften. Hierdoor en ook omdat er 36.000 Bijbel-
citaten van de kerkvaders bestaan, hebben geleerden 
ontdekt hoe de oertekst er oorspronkelijk uitgezien 
heeft. Hiervoor hebben ze uitgebreid onderzoek gedaan.

Geen enkele tekstvariant betwijfelt de waarheid van 
Gods Evangelie in het Nieuwe Testament.

Volledig en afgesloten
De eerste Christenen wisten door de leiding 
van de Heilige Geest al heel vroeg welke 
boeken bij de Bijbel hoorden en welke niet. Ze 
hadden duidelijk begrepen waaraan een boek 
moest voldoen en konden daarom goed zien 
wat “echte” (canonieke) en wat “onechte” 
(apocriefe) Bijbelboeken waren.

Over de apocriefe boeken zei Maarten Luther al dat ze niet “gelijk 
zijn aan de Heilige Schrift .́ Tijdens het lezen zul je vaststellen dat 
de teksten soms niet kloppen met de Bijbelboeken. Het gaat om 
sprookjesachtige verhalen over de Heere Jezus en de apostelen, 
vervalste brieven van Bijbelse personen en ook historische en 
geografische fouten. Ze werden pas in 1545 door het concilie van 
Trente beoordeeld als “gelijkwaardig” aan de andere boeken van 
de Bijbel, onder andere om verkeerde ideeën te ondersteunen 
die anders waren dan de Bijbel zegt. Dit laat duidelijk zien dat de 
apocriefe boeken niet door God zijn gegeven. Daarom moet je de 
voorkeur geven aan Bijbeluitgaven zonder de apocriefe boeken.

Gods Woord is wat betreft de keuze en de 
omvang van de boeken overduidelijk door de 
leiding van Gods Geest samengesteld en voor 
altijd afgesloten.

De Bijbel wordt juist de Heilige Schrift genoemd, omdat 
hij van God komt. Ook tegenwoordig is de Bijbel het 
hoogste gezag voor ons geloof en ons leven. Dit gezag 
heeft de levende God eraan gegeven – en geen menselijke 
autoriteit.

Het Katharinaklooster in het Sinaïgebergte. 
Hier vond Tischendorf in het midden van de 
19e eeuw de Codex Sinaiticus. 

Het is uniek dat de tekst van de Bijbel door alle 
eeuwen heen precies is doorgegeven.

Betrouwbare 
   handschriften

       “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,  
maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan”.
                                                           De Bijbel – Mattheüs 24:35
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

vergeleken dit manuscript met de Masoretische tekst 
(Hebreeuwse tekst van de Hebreeuwse Bijbel) van het 
boek Jesaja, die 1000 jaar (!) jonger is. Ze stelden vast 
dat er praktisch geen verschil is! De teksten komen 
met een verbazende precisie overeen!

De tekst van deze rol loopt aan een stuk door. Daar-
door kregen alle Bijbelcritici ongelijk die beweerden 
dat het boek Jesaja over een periode van meerdere 
eeuwen is geschreven en dat er fouten in zouden 
zitten.

Onder de enorme vondsten van Qumran waren ca. 
250 rollen met oudtestamentische Bijbelteksten die 
bewezen met welke buitengewone betrouwbaarheid 
de Bijbeltekst werd overgeleverd.

De grotten van Qumran

In de lente van 1947 vond een bedoeïenenjongen in de 
gekloofde berghellingen van Qumran op de westelijke 
oever van de Dode Zee de ingang van een verborgen 
grot. Hij zocht waarschijnlijk naar een verdwaalde geit.

Hij wierp een steen in het kleine gat. Tot zijn verrassing 
hoorde hij het geluid van brekende aarden potten. Wat 
was dat?!

Nieuwsgierig wurmde hij zich in de geheimzinnige 
grot en vond er een aantal aarden potten, waarin met 
lijnwaad omwikkelde leren rollen lagen. Het waren 
oude, heel waardevolle handschriften, die er ook na 
1900 jaar nog altijd erg goed uitzagen.

De herdersjongen nam een rol mee en stelde verbaasd 
vast dat de archeologen er heel erg in geïnteresseerd 
waren. Er ontstond een wilde jacht tussen avonturiers 
en geleerden om deze unieke manuscripten.

De prijzen voor de boekrollen stegen tot in de miljoe-
nen. De sensationele vondst in de grotten van Qumran 
bracht de wereld van de geleerden in beweging.

Voor ons is de rol met het boek Jesaja de belangrijkste, 
want het gaat om het oudste, volledig bewaard 
gebleven kopie van een Bijbelboek.

We hoeven niet te twijfelen over de echtheid van het 
manuscript, dat in de 2e eeuw voor Christus 
werd gemaakt. De 
wetenschappers 

God heeft ervoor gezorgd dat wij Zijn Woord 
nu onvervalst in handen mogen houden.  
Gods Woord is als een rots, die niet omver
geworpen kan worden.

“Maar het Woord van de Heere 
          blijft tot in eeuwigheid”. 
                       De Bijbel – 1 Petrus 1:25
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van de Bijbel, die bijna 3500 jaar geleden zijn 
geschreven, zijn tot in onze tijd heel nauwkeurig 
doorgegeven.

Hoe was dat mogelijk? Uit eerbied voor het heilige 
Woord van God moesten de Joden zich aan veel 
regels houden. Ze zouden dan geen fouten maken 
bij het overschrijven. Zo werden bijvoorbeeld losse 
letters of bepaalde woorden geteld en steeds weer 
gecontroleerd.

Vandaag de dag kunnen dankzij moderne 
boekdrukkerijen binnen korte tijd grote 
aantallen Bijbels tegen een lage prijs 
worden gedrukt.

Ondertussen zijn er allerlei online-Bijbels 
en Bijbel-apps gratis verkrijgbaar.

Het maken van Bijbels 
    <<Vroeger en nu>>

De boekdrukkunst verandert de 
wereld al meer dan 500 jaar. Als 
iemand vroeger een Bijbel nodig 
had, moest deze met de hand 
worden opgeschreven. Dat kostte 
veel tijd en was daarom erg duur.

Om de oorspronkelijke tekst te 
bewaren, was het nodig de oudste 
handschriften te kennen. Want 
door het overschrijven konden er 
verschillen ontstaan.

Teksten die zijn gevonden, laten verrassend 
genoeg zien dat de meer dan 3000 bekende oude 
handschriften van de Hebreeuwse Bijbel op een 
bewonderenswaardige manier overeenkomen en 
ze bevestigen de bekende tekst. De oudste delen 

“En het Woord van God  
       verbreidde zich en nam toe”. 
                                            De Bijbel – Handelingen 12:24
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De wetenschap moet de Bijbel dus na jarenlang 
onderzoek steeds weer gelijk geven. Telkens weer blijkt 
dat de Bijbelse beweringen kloppen met de feiten die 
door wetenschappelijk en archeologisch onderzoek zijn 
bewezen.

Hoe kan een boek dat zolang geleden geschreven is 
en waarin uitspraken over natuur en geschiedenis 
staan, altijd gelijk hebben? Waarom kan de Bijbel 
wetenschappelijk niet worden weerlegd?

Er is een groot aantal voorbeelden waarin de moderne 
wetenschap duidelijk achterloopt op de Bijbel. Hier 
twee voorbeelden:

Bijbel en wetenschap

Is de aarde een bol?

God heeft bijvoorbeeld nooit beweerd dat 
de aarde een schijf is en dat de zon om de 
aarde draait, zoals veel wetenschappers 
nog heel lang geloofden.

Integendeel: Hij zegt in één van de oudste 
Bijbelboeken, in Job 26:7, al: ”Hij strekt het noorden uit 
over het ledige; Hij hangt de aarde op aan het niets”.

Is de haas een herkauwer?

In Leviticus 11: 4 en 6 staat: “Maar deze dieren 
mag u niet eten, van die die alleen herkauwen ... 
de haas, want die herkauwt wel ...”.

De mensen geloofden eeuwenlang dat de 
bewering “de haas is een herkauwer” onjuist was.

Maar in de 19e eeuw ontdekten wetenschappers 
dat de haas twee verschillende soorten uitwerp-
selen heeft. Eén daarvan eet hij weer op om de 
noodzakelijke voedingsstoffen tot zich te nemen.

Had het anders kunnen zijn?
Zou God Die het heelal schiep en ons Zijn Woord  
         (de Bijbel) gaf, Zichzelf tegen kunnen spreken?  
     Nee, deze beide openbaringen van God,  
           de SCHEPPING en het WOORD,  
                          bevestigen elkaar wederzijds.
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De boodschap van de Bijbel

> God heeft je gemaakt
“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld 
van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep 
Hij hen”.                                                   De Bijbel – Genesis 1:27

Je bent een schepsel van God. Jij bent er maar één keer op 
aarde, je bent uniek. Je lichaam, de functie van je organen 
en van je hersenen zijn werkelijk geniaal door God gescha-
pen. Geen spoor van tijd en toeval, zoals de onbewezen 
evolutietheorie beweert! God heeft de mens ”naar Zijn 
beeld” geschapen. Dat wil zeggen: de zin van het menselijk 
leven is om met God in een gelukkige relatie te zijn!

Maar de mens viel in zonde en 
keerde zich van God af.

> God ziet jou ook als zondaar
“... Want er is geen onderscheid. Want allen hebben 
gezondigd en missen de heerlijkheid van God”.  
                                                   De Bijbel – Romeinen 3: 22 en 23.

Zondigen betekent: ingaan tegen de goede geboden 
en wil van God. Het maakt niet uit of je de zonde doet, 
uitspreekt of alleen maar denkt. De Heere Jezus heeft 
ooit gezegd dat iemand haten net zo erg is als iemand 
doden!

God zal jouw Rechter zijn
“Zoals het voor de mensen bepaald is dat zij eenmaal 
moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt…”.  
                                                         De Bijbel – Hebreeën 9:27

God is absoluut heilig en rechtvaardig. Daarom moet Hij 
eenmaal oordelen over alles wat Hij niet wil hebben. De Bijbel 
vertelt heel duidelijk dat iedereen die zonder vergeving van 
zijn zonden sterft, voor altijd gescheiden zal zijn van God. 
In de hemel zal iedereen zijn die een levende relatie met de 
Heere Jezus heeft. Maar er is ook een plaats die de Bijbel 
“hel” of “vuurzee” noemt. Daar zal God niet zijn en er is dan 
ook geen mogelijkheid meer om contact met God te krijgen.

Maar er is hoop!

God heeft veel interesse in je.
“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat 
God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden 
heeft, opdat wij zouden leven door Hem”.  
                                                               De Bijbel – 1 Johannes 4:9

Kijk naar het kruis op de heuvel van Golgotha. Hier 
verdroeg Jezus Christus de straf van God voor de zonde. 
Hij leed hierbij verschrikkelijk veel pijn. Hij werd aan het 
kruis door God verlaten, omdat Hij daar met onze zonden 
beladen was. Wat dat voor de Heere Jezus betekende, 
Die nooit had gezondigd, kunnen wij ons niet voorstellen.

Zie jij wel  
                   hoeveel God van je houdt?
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Jezus Christus leeft! Hij is opgestaan uit de dood en 
teruggekeerd naar de hemel.

Dit blijde Evangelie wordt al zo”n 2000 jaar lang aan 
de mensen verteld. De redding wordt aan alle mensen 
aangeboden: een ieder die in Jezus Christus gelooft – 
de enige Redder –, zal niet meer worden veroordeeld 
door God. Iedereen die de verlossing door Jezus 
Christus aanneemt, wordt door God gerechtvaardigd, 
dat wil zeggen: goedgekeurd, aanvaard.

Gods hulp +  
         reddingsmiddel

Door de zonde zijn wij van God gescheiden. Ook al 
doe je heel erg je best om een beter mens te worden, 
dat verandert je schuld voor God niet. God in Zijn 
heiligheid en reinheid moet het slechte bestraffen. Er 
is maar één uitweg: wij moeten het reddingsmiddel 
aannemen dat God aanbiedt.

     “Want zo lief heeft God de wereld gehad,  
            dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 
   maar eeuwig leven heeft”.      De Bijbel – Johannes 3:16

Gods Zoon, Jezus Christus, is Mens geworden en maar 
ons op aarde gekomen zodat jij een kind van God, je 
Schepper, kunt worden.

Jezus Christus heeft ons Gods liefde laten zien. Hij 
heeft op een indrukwekkende manier bewezen 
hoeveel God van jou houdt, doordat Hij ook voor jou 
aan het kruis van Golgotha gestorven is. Zo heeft 
Christus als Plaatsvervanger de straf voor jouw 
zonden op Zich willen nemen.

Als je dit in geloof aanneemt en je zonden eerlijk 
aan God belijdt (voor Hem erkent), wil Hij je 
vergeven en je eeuwig leven geven.

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw  
      en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven 
   en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”.  
                                        De Bijbel – 1 Johannes 1:9

        “... en worden om niet gerechtvaardigd  
door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus”.  
                                                  De Bijbel – Romeinen 3:24
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Gods beloften

De Bijbel, de brief van God, vertelt ons dus eigenlijk 
het volgende:

God is heilig. >  Hij moet de zonde 
veroordelen en bestraffen!

God is liefde. >  Hij wil alle zonden 
vergeven.

God kan jou je zonden vergeven. Want Zijn Zoon 
Jezus Christus heeft in jouw plaats de straf voor jouw 
zonden op Zich genomen en jouw schuld betaald.

Maar daarvoor moet je bij God komen en Hem 
eerlijk je zonden vertellen, alles wat je je nog kunt 
herinneren. En je moet geloven dat Jezus Christus 
als “Redder” en “Heiland” ook voor jou aan het kruis 
gestorven is.

Dan gelden de meer dan 1000 beloften  
van God in Zijn Woord, de Bijbel, ook voor 

jou. En God doet altijd wat Hij belooft.

Enkele beloften vind je hier >>>

“Wie in de Zoon gelooft, heeft het  
         eeuwig leven, maar wie de Zoon  
     ongehoorzaam is, zal het leven niet zien,  
              maar de toorn van God blijft op hem”. 

De Bijbel – Johannes 3:36

“Wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft  
     Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig  
         leven en komt niet in de verdoemenis  
      [= het eeuwige oordeel], maar is uit de  
                           dood overgegaan in het leven”. 

De Bijbel – Johannes 5:24

“Maar allen die Hem aangenomen hebben,  
             hun heeft Hij macht gegeven  
      kinderen van God te worden,  
          namelijk die in Zijn Naam geloven”. 

De Bijbel – Johannes 1:12

          “Wees niet bevreesd [= bang],  
want Ik heb u verlost, Ik heb u  
     bij uw naam geroepen, u bent van Mij”. 

De Bijbel – Jesaja 43:1
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Vader, ik heb gezondigd 
tegen de hemel en 
tegenover u. Ik ben niet 
meer waard uw zoon 
genoemd te worden. Maar 
de vader zei tegen zijn 
dienaren: Haal het beste 
gewaad tevoorschijn en 
trek het hem aan en geef 
hem een ring aan zijn 
hand en sandalen aan 
zijn voeten. En breng het 
gemeste kalf en slacht het, 
en laten we eten en vrolijk 
zijn. Want deze, mijn zoon, 
was dood en is weer levend 
geworden. En hij was 
verloren en is gevonden. En 
zij begonnen vrolijk te zijn. 

Zijn oudste zoon nu was op 
de akker. En toen hij dichter 
bij huis kwam, hoorde hij 
muziek en reidans. En nadat 
hij één van de knechten bij 
zich geroepen had, vroeg 
hij wat er aan de hand 
was. Deze nu zei tegen 
hem: Uw broer is gekomen 
en uw vader heeft het 

gemeste kalf geslacht, 
omdat hij hem weer gezond 
teruggekregen heeft. Maar 
hij werd boos en wilde niet 
naar binnen gaan. Toen 
ging zijn vader naar buiten 
en spoorde hem aan. Maar 
hij antwoordde en zei tegen 
zijn vader: Zie, ik dien u al 
zoveel jaren en heb nooit 
uw gebod overtreden en 
u hebt mij nooit een bokje 
gegeven om met mijn 
vriendelijk vrolijk te zijn. 
Maar nu deze zoon van u 
gekomen is, die uw bezit 
met hoeren opgemaakt 
heeft, hebt u voor hem het 
gemeste kalf geslacht. En 
hij zei tegen hem: Kind, 
jij bent altijd bij mij en al 
het mijne is van jou. Wij 
zouden dan vrolijk en blij 
moeten zijn, want deze 
broer van jou was dood en 
is weer levend geworden. 
En hij was verloren en is 
gevonden.

De Bijbel – Lukas 15: 11-32

Een verhaal uit de Bijbel
De verloren zoon

Een zeker mens had twee 
zonen. En de jongste van 
hen zei tegen zijn vader: 
Vader, geef mij het deel 
van de goederen dat mij 
toekomt. En hij verdeelde 
zijn vermogen onder hen. 
En niet veel dagen daarna 
maakte de jongste zoon 
alles te gelde en reisde 
weg naar een ver lang 
en verkwistte daar zijn 
vermogen in een losbandig 
leven. En toen hij er alles 
doorgebracht had, kwam 
er een zware hongersnood 
in dat land en begon hij 
gebrek te lijden.

En hij ging heen en voegde 
zich bij één van de burgers 
van dat land, en die stuurde 
hem naar zijn akkers om 
de varkens te weiden. 
En hij verlangde ernaar 
zijn buik te vullen met de 
schillen, die de varkens 

aten, maar niemand gaf 
hem die. En nadat hij tot 
zichzelf gekomen was, 
zei hij: Hoeveel dagloners 
van mijn vader hebben 
brood in overvloed en ik 
kom om van de honger. Ik 
zal opstaan en naar mijn 
vader gaan en tegen hem 
zeggen: Vader, ik heb 
gezondigd tegen de hemel 
en tegenover u. En ik ben 
het niet meer waard uw 
zoon genoemd te worden. 
Maak mij als één van uw 
dagloners.

En hij stond op en ging 
naar zijn vader. En toen 
hij nog ver van hem 
verwijderd was, zag zijn 
vader hem en deze was 
met innerlijke ontferming 
bewogen en hij snelde 
hem tegemoet, viel hem 
om de hals en kuste hem. 
En de zoon zei tegen hem: 
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Veel religies –  
  allemaal dezelfde God?
De laatste jaren hoor je Christelijke mensen steeds vaker 
beweren dat alle religies naar dezelfde God leiden, alleen 
op verschillende manieren.

Dat klopt helemaal niet met de belangrijkste bewering van 
Jezus Christus: ”Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). 
Tegenwoordig denken de mensen vaak dat dat niet waar 
is.

Als we de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken, dan 
zien we dat de Allah van de Islam niet de God van de Bijbel 
kan zijn:

KO
R

A
N

: “Voorwaar, de Messias Jezus, zoon van Maria, is slechts 
een Boodschapper van Allah ... Gelooft daarom in Allah 
en zijn Boodschapper en zeg niet: “Drie” ... Allah is 
alleen God. Het gaat zijn heerlijkheid te boven, dat hij 
kinderen zou hebben”.         De Koran, uit soera 4

BI
JB

EL
: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft”.                                       De Bijbel – Johannes 3:16

KO
R

A
N

: “En wegens hun uitspraak: “Wij hebben de Messias Jezus, 
zoon van Maria, Boodschapper van Allah, gedood”. “Maar 
zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet maar 
iemand die voor hen op hem leek”. De Koran – uit soera 4

BI
JB

EL
: 

“Want het woord van het kruis is voor hen die verloren 
gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden 
worden, is het een kracht van God ... Wij echter prediken 
Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok 
en voor de Grieken een dwaasheid”.  
                                                                          De Bijbel – 1 Korinthe 1: 18, 23

De Koran zegt duidelijk dat Allah geen zoon heeft, dat God 
niet drie-enig is en dat Jezus Christus niet aan het kruis 
gestorven is! Maar de God van de Bijbel is een levende 
God. Hij heeft Zijn Zoon als Plaatsvervanger voor jou 
en mij voor onze zonden aan het kruis gestraft en laten 
sterven. Dat deed God, omdat Hij van jou en mij houdt. 
Allah kan dus onmogelijk de Bijbelse God en Vader van de 
Heere Jezus Christus zijn.

Overigens: Bijbels Christendom is geen religie!
In de verschillende religies op deze wereld proberen de 
mensen een weg naar God te vinden door zelf heel erg 
hun best te doen.
Maar de Bijbel laat ons een heilige God zien. Deze God 
is in Zijn Zoon Jezus Christus naar ons toe gekomen is, 
zodat een ieder die in Hem gelooft en Hem over zijn 
zonden vertelt, gered wordt.
“Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem 
Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof 
gerekend tot gerechtigheid”.        De Bijbel – Romeinen 4:5
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Een kijkje  
      in de toekomst

De Bijbel zegt betrouwbare dingen 
over de toekomst.

Tegenwoordig zijn veel mensen 
bang en bezorgd: moord en 
doodslag, verkeerd gedrag, 
geweld, hongersnoden, oorlogen, 
natuurrampen, financiële crises, 
ongelukken, terrorisme ...!

Maar Jezus Christus zal snel terugkomen! God vertelt ons 
heel duidelijk in Zijn Woord dat we in de tijd vlak voor Zijn 
komst dit soort dingen zullen meemaken. Als je de Bijbel 
leest, dan weet je hoe het daarna verdergaat:

God zal oordelen over de wereld, die zich van Hem heeft 
afgekeerd en in zonde leeft, maar “God … verkondigt, 
met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu 
overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren” 
(Handelingen 17:30).

Dit zal Zijn Zoon Jezus Christus doen, Die snel uit de hemel 
zal terugkeren. Hij, Die eens de Verachte en Gekruisigde 
was, zal als Overwinnaar terugkomen. En Hij zal dan de 
hoogste Rechter zijn. Hij is “door God aangesteld tot een 
Rechter over levenden en doden” (Handelingen 10:42).

Het oordeel staat vast – maar er is hoop voor jou!

De Bijbel kondigt al in het Oude Testament heel 
nauwkeurig de geboorte van Jezus Christus aan, en ook 
Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding. Omdat Jezus 
Christus Zijn leven voor jou gegeven heeft, biedt God jou 
ook nu nog Zijn genade en Zijn vergeving aan.

Kom vandaag, zegt God – morgen kan het te laat zijn:

“Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie,  
              nu is het de dag van het heil!” De Bijbel – 2 Korinthe 6:2

Wacht niet, want alleen zó word je voor altijd gered van 
Gods oordeel. Maar je moet God wel eerlijk vertellen wat 
je zonden zijn.

De alwetende God heeft profetieën laten opschrijven die 
echt betrouwbaar zijn – geen mens kan dat. Honderden 
profetieën in de Bijbel zijn al uitgekomen. Honderden 
jaren eerder vertelde de Bijbel al over de wereldrijken, 
de geboorte van Jezus Christus, de verwoesting van 
Jeruzalem in het jaar 70 na Christus, de verstrooiing van 
de Joden over de hele aarde enz.

Ook dit bewijst op een unieke manier  
dat de Bijbel Gods Woord is.

Zo zegt de Bijbel over het Joodse volk (Israël) in 
Deuteronomium 28:64-65: “De HEERE zal u verspreiden 
onder al de volken, van het ene einde van de aarde 
tot aan het andere einde van de aarde ... Daarbij zult u 
onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal 
geen rustplaats hebben”.

>> Kijk zelf maar of dit niet helemaal is uitgekomen!
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Het leven is kort! –

en vliegt voorbij als een film.

Vandaag moet je je erop voorbereiden  

        dat je God ooit zal ontmoeten. Wil je de tijd laten 

    voorbijgaan zonder je tot God te bekeren?  

                      Dan zal het op een dag te laat voor je zijn!
te jong te zorgeloos

te zelfbewust te gelukkig te druk te bezorgd

te oud te laat

       Daarom: 

“Laat je met God  

           verzoenen”!
De Bijbel – zie 2 Korinthe 5:20
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Opvallende beweringen  
           over de Bijbel

“Ik heb de Heilige Schrift 40 jaar lang onderzocht, 
en mijn geloof is nu sterker dan 40 jaar geleden. 
Alle beloften zijn betrouwbaar en waar”.

Hudson Taylor (1832 - 1905), zendeling in China

“Ik heb deze heilige Schriften regelmatig en 
aandachtig gelezen en ik denk dat dit boek meer 
verhevenheid en schoonheid van taal bezit dan alle 
andere boeken, in welke eeuw en in welke taal ze 
ook geschreven zijn”.

Sir William Jones (1746 - 1794), één van de grootste taalkundigen 
(hij kende 28 talen) en kenners van het oosten

“Hoe armzalig, hoe verachtelijk zijn toch de woorden 
van onze filosofen met al hun tegenspraken in 
vergelijking met de Bijbel. Zou het mogelijk zijn 
dat een boek dat zo eenvoudig en tegelijkertijd zo 
volledig is, alleen maar menselijke woorden bevat?”

Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778), filosoof

“De Bijbel is zowel een uniek, historisch document 
als een betrouwbare, historische bron. Ze heeft tot 
duizenden archeologische vondsten geleid en een 
omvangrijke literatuur over oude culturen doen 
ontstaan. Deze Bijbel heeft zich, voor zover dat kon 
worden nagegaan, als waar bewezen, zowel in de 
beschrijving van kleine details als in het schetsen 
van grote gebeurtenissen”.

Dave Balsinger en Charles E. Sellier, Amerikaanse archeologen

“In de Bijbel zijn grote waarheden te vinden die ons 
bevattingsvermogen te boven gaan en ons laten zien 
hoe beperkt ons verstand is. Maar de belangrijkste 
en fundamentele uitspraken in de Bijbel zijn niet 
moeilijk te begrijpen”.

Charles H. Spurgeon (1834 - 1892), opwekkingsprediker

“De Bijbel is het enige document van God dat wij in 
geschreven, menselijke taal ter beschikking hebben. 
Dit boek is daarom uniek en in de totaliteit van alle 
uitspraken absoluut betrouwbaar. Wetenschap, filo-
sofie of ideologie kunnen de Bijbel niet corrigeren, 
maar omgekeerd kan Gods Woord onze gedachten 
en systemen wel reinigen”.

prof. dr. Werner Gitt, voormalig directeur van de afdeling 
Informatietechnologie van de PTB Braunschweig

Het is heel eenvoudig te beweren dat de Bijbel niet klopt, 
maar het is iets heel anders om dit ook te bewijzen.
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Vertaling uit  
              de grondtaal
Het vertalen van de Bijbel is moeilijk.

Zowel de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament als 
de Griekse tekst van het Nieuwe Testament bestaan alleen 
uit hoofdletters. Deze staan allemaal achter elkaar, zonder 
punten en komma”s. Daarom is het voor taalwetenschappers 
moeilijk om te zien waar een nieuwe zin begint.

Ook kent het Hebreeuws geen klinkers, zoals a, e, i, o, u, 
maar alleen medeklinkers (b, k, t enz.).

De klinkers moet je zelf invullen. Genesis 1:1 zou er dan bij 
ons zo uitzien:

NHTBGNSCHPGDDHMLNDRD

Herken jij daarin de volgende zin: “In het begin schiep God 
de hemel en de aarde”? We mogen de taalonderzoekers 
daarom wel heel dankbaar zijn dat ze de oude handschriften 
hebben gezocht, gevonden en vertaald.

Ook grote hervormers als Maarten Luther en voor 
ons taalgebied de Statenvertalers hebben meege-
holpen aan de vertaling van de Bijbel. Daarnaast 
zijn veel wetenschappers ermee verdergegaan 
om de Bijbel altijd zo precies mogelijk te vertalen. 
Maar ze letten er ook op dat de vertaling goed te 
begrijpen was.

Er zijn veel Nederlandse 
Bijbelvertalingen. Ze 
verschillen van elkaar doordat 
de grondtekst van de Bijbel 
soms preciezer en soms minder 
precies vertaald is. Sommige 
moderne Bijbelvertalingen zijn jammer genoeg zó anders 
dan de grondtekst, dat woorden als “zonde” vaak zijn 
vertaald met “fout”. Daardoor is het niet duidelijk hoe erg 
zonde is.

Als je zeker wilt weten dat je ook werkelijk leest wat 
God in de Bijbel liet opschrijven, raden we je aan een 
Bijbel vertaling te lezen waarin de grondtekst heel precies 
vertaald is.

Momenteel is de Bijbel of delen ervan in meer dan 2900 
talen vertaald. Ongeveer 97% van de wereldbevolking kan 
dus delen van Gods Woord lezen.

Bovendien zijn nog steeds vertalers in afgelegen gebieden 
van de wereld bezig om de Bijbel in andere talen te vertalen. 
Vaak moeten ze daarvoor eerst met veel moeite een 
vreemde taal leren.

De Bijbel is het bekendste en  
meest verspreide boek op aarde geworden.

In 1800 waren delen van de Bijbel in 75 talen vertaald.
In 1900 waren dat er al 567.
In 1953 al 1167.
In 1978 maar liefst 1660.
In 2017 waren dat er al bijna 3000!
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Bengali India

Engels Groot-Brittannië

Hongaars Hongarije

Birmees Myanmar

Hebreeuws Israël

Turks Turkije

Het boek voor alle mensen:

> geschreven door 40 mensen,

> vertaald door honderden mensen,

> gedrukt door duizenden mensen,

> gelezen door miljoenen.

Geen ander boek is ooit in zo veel talen en culturen 
verspreid als de Bijbel. Het is het meest gelezen 
boek in de wereld. 

Op de volgende drie pagina”s wordt het Bijbelvers 
Johannes 3:16 in verschillende talen weergegeven.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad,  
  dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  
                 opdat ieder die in Hem gelooft,  
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

Dit vers wordt wel “het hart van de Bijbel” 
genoemd; het vat het goede Evangelie van God 
voor ons mensen samen:

>  God houdt zoveel van je dat Hij Zijn Zoon 
voor jou in de dood heeft overgegeven.

> Als je in Hem gelooft, word je gered.
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Japans Japan

Pools Polen

Russisch Rusland

Telugu India

Amhaars  Ethiopië

Arabisch  Egypte en Zuidwest-Azië

Portugees Portugal
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna.

Grieks Griekenland

            

Kikongo Congo

Chinees China
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Je kunt de Bijbel  
              op verschillende  
       manieren lezen:

In
te

re
ss

an
t De kleinste gedrukte Bijbel

                                                         > Complete Bijbel

De kleinste, gedrukte Bijbel die we kennen, is niet veel 
groter dan een 2 euro-munt. Die Bijbel is 2,8 
cm lang, 3,4 cm breed en 1 cm dik en telt 
1514 pagina”s. Met een vergrootglas kun 
je alles goed lezen.

De allerkleinste Bijbel
            > Digitaal op een microchip

In 2008 lukte het Israëlische wetenschappers van het 
technologische instituut in Haifa, om het Oude Testament op 
een halve vierkante millimeter te schrijven. Meer dan 300.000 
woorden van het Oude Testament in het Hebreeuws werden op 
een siliconen chip opgeslagen. Deze chip is net zo groot als een 
suikerkorrel. Alleen met behulp van nanotechnologie kon een 
dergelijke kleine gegevensdrager worden gemaakt. Om de tekst 
te kunnen lezen, moeten de gegevens worden omgezet en meer 
dan 10.000 keer worden vergroot.

Kan het nog kleiner?
                          > DNA: het opslagmedium van de toekomst

God, onze Schepper, heeft in onze lichaamscellen voor een 
geniaal opslagmedium gezorgd. Dit medium heeft enorm meer 
opslagcapaciteit dan alle media die we nu kennen. Het is een 
DNA-draad die een diameter van één tweemiljoenste millimeter 
heeft. Hierin ligt ontelbaar veel informatie over het erfgoed van elk 
mens opgeslagen.
Als we voorbereid DNA-materiaal zouden hebben dat net zo groot is 
als een suikerkorrel, en ook de bijbehorende schrijf- en leestechniek, 
konden we ongeveer 1 biljoen complete Bijbels hierop “opslaan” 
(een miljoen keer een miljoen). Wetenschappers gaan ervan uit dat 
er binnen enkele jaren gigantische DNA-geheugens zullen zijn.

Je kunt Gods Woord lezen  
als een boek uit de klassieke oudheid omdat 
je er nieuwsgierig naar bent.

Je kunt het lezen  
als een geschiedenisboek om meer over het 
verleden te weten te komen.

Je kunt het  
puur met je verstand lezen om te bestuderen 
wat er staat, en om er goed over na te denken 
of het waar zou kunnen zijn.

Maar je kunt de Bijbel ook  
in geloof lezen – als de boodschap die God jou 
vandaag wil vertellen.

Als je de Bijbel als Gods boodschap leest, 
kan de liefde van God, die je in Jezus Christus 
herkent, je hart raken. Dan schijnt God ook 
met Zijn licht op je geweten. Dat licht straalde 
de Heere Jezus uit door wat Hij deed en zei.
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En gelukkig: Hij is niet de dood gebleven. Hij 
is uit het graf opgestaan. Hij leeft! Hij is in de 
hemel. Hij ziet ons, Hij kent je, Hij leeft met ons 
mee en heeft medelijden met ons. Hij wil ook 
nu nog al je schuld vergeven, als je, zoals die 
vrouw, verdriet hebt over je zonden en je ze 
Hem vertelt.

“Ja”, zegt Hij dan, “nu kan Ik je je zonden 
vergeven, want Ik heb daarvoor de straf aan het 
kruis gedragen”.

De beste Vriend!
Alle kinderen mochten Hem graag. De 
kleintjes nam Hij in Zijn armen.

Hij was machtig! De storm zorgde voor 
hoge golven en het schip waarin Hij zat, 
was in grote nood. Hij sprak tegen de 
wind en de zee werd heel stil.

Hij maakte zieken beter en had 
medelijden met alle mensen, met de 

armen en ook met de rijken.

Hij zag de zonde in hun harten, de bron van alle 
ellende. Maar een vrouw, die de mensen maar 
slecht vonden, was niet bang voor Hem. Ze huilde 
om haar slechtheid, ging naar Hem toe, en Hij vergaf 
haar al haar zonden.

Op een dag namen ze Hem gevangen! Hij moest 
weg, ze wilden Hem niet. Hij was zo goed en zo 
rein – en paste niet bij onze zondige toestand. 
Daarom liever: weg met Hem.

De mensen spijkerden Hem aan het kruis.  
Daar moest Hij sterven.

En ze begrepen totaal niet dat Hij dit allemaal al van 
tevoren wist! Hij was uit de hemel gekomen, de 
Zoon van God, om te sterven. En ons, die moeten 
sterven, wil Hij redden van de eeuwige dood.

En dan begint er een nieuw verhaal: het verhaal 
van jouw leven, dat veranderd en helemaal nieuw 
is. Want het wordt heel anders dan het was. Hij 
wordt je beste Vriend. Met Hem kun je over alles 
praten (dat noemen we ook wel “bidden”). Je zult 
vanuit jezelf de Bijbel gaan lezen om Hem beter te 
leren kennen.

Dan zal de Bijbel een boeiend boek voor je worden. 
Je zult dan vast en zeker elke dag wat willen lezen 
over de Heere Jezus.

Omdat HIJ  
je beste Vriend 
wil zijn!
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Grote schoonmaak
Wat zag de muur in zijn slaapkamer eruit! Alles hing 
vol met lelijke foto”s en posters. Toen kwam er 
een oom op bezoek, die kunstschilder was. Hij was 
verdrietig over wat hij zag, maar hij zei niets.

Een paar dagen later kreeg hij van zijn oom een 
bijzonder mooi en kostbaar schilderij. Het kunstwerk 
kreeg een bijzonder plekje aan de muur. Sommige 
foto”s moesten het veld ruimen.

Het leek wel alsof er in de kamer een andere, 
pure sfeer was, want de ene na de andere poster 
verdween. Ze pasten niet meer bij het schilderij.

Als je met Bijbellezen begint, kan het goed zijn dat 
er van jouw muur, uit je boekenkast of je computer 
bepaalde dingen verdwijnen. Sommige bestanden, 
spelletjes of links op je computer of smartphone 
worden gewist. Wie weet, misschien verdwijnt er 
dan ook wel wat uit de donkere hoeken van je hart.

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een 
nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, 
alles is nieuw geworden. Welke gemeenschap is 
er tussen licht en duisternis?”
                                               De Bijbel – 2 Korinthe 5:17 en 6:14

Het interessantste 
    leesboek in de wereld

“Mama, stop nou niet, lees gewoon verder! Het 
verhaal is spannend, lees alsjeblieft door tot het uit is!” 
Ja, het verhaal is heel spannend:

Jozef, die door zijn broers gehaat wordt, 
wordt in een waterput gegooid, er 
later weer uitgehaald en als slaaf naar 
Egypte verkocht. Daar wordt hij in de 
gevangenis gegooid, ook al heeft hij 
niets fouts gedaan. Maar uiteindelijk is 
hij onderkoning van Egypte geworden en 
heeft tijdens de hongersnood zijn familie 
en het hele land gered.

In de Bijbel vind je erg veel interessante verhalen. Je kunt 
ook over wonderen lezen die God toen heeft gedaan.

Denk bijvoorbeeld alleen maar aan 
de drie vrienden van Daniël, die 
niet voor het afgodsbeeld van de 
koning wilden buigen en daarom in 
de brandende oven werden gegooid. 
Toch kwamen ze er gezond en wel 
weer uit.

            De Bijbel is een spannend boek,  
                                  ook voor jonge mensen!
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Deze psalm is bedoeld voor iedereen. Wat is er 
beter dan dat je kunt zeggen: “De Heere is mijn 
Herder?”
Als je bang bent, zelfs als je weet dat je gaat 
sterven, kunnen de volgende woorden je echt 
troosten: “Al ging ik ook door een dal vol schaduw 
van de dood ... U bent met mij”.

Haal ze ook niet in huis! Vermijd dus alles wat God niet 
wil dat je doet. Door het lezen van de Bijbel wil God ons 
beschermen tegen deze zondige invloeden en slechte 
dingen. Gods Woord is rein en waar, is levend en eeuwig. 
Het laat ons de weg naar het ware geluk en naar de echte 
vrede zien.

   Heb je wel eens  
wolfskersen gegeten?
                        (Atropa belladonna)

Het gif van de wolfskers is levensgevaarlijk. “Maar je moet 
ze toch een keer hebben gegeten om te weten wat de 
effecten van het gif zijn?!”

Als iemand zo zou spreken, mag je twijfelen aan zijn 
verstand. Maar doen wij vaak niet precies hetzelfde? 
Wij bekijken steeds meer media waar de regels van God 
voor huwelijk en gezin niet meer belangrijk zijn. We lezen 
romans waarin duivelse dingen worden gedaan, waarin 
mensen tegen elkaar liegen en slechte plannen hebben. 
We willen deze slechte dingen eerst “eten” om ons er 
daarna van te overtuigen dat ze echt slecht voor ons zijn.

De Bijbel zegt dat we onze “oren moeten verstoppen” en 
onze “ogen sluiten” om het slechte niet te horen en te zien 
(Jesaja 33:15). Daarom een goed advies:

>>> Eet geen wolfskersen!

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en 
een licht op mijn pad”. De Bijbel – Psalm 119:105

Psalm 23 
                                       >> een erg bekende Bijbeltekst <<

De HEERE is mijn Herder,  
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige 
weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille 
wateren.
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het 
spoor van de gerechtigheid, omwille van 
Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw 
van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, 
want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed voor 
de ogen van mijn tegenstanders; U zalft 
mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit 
over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen 
mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik 
zal in het huis van de HEERE blijven tot in 
lengte van dagen.    EEN PSALM VAN DAVID
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Op de markt zat de fruitverkoopster achter haar kraam. 
Als er geen klanten waren, zag je haar vaak zitten met de 
Bijbel in haar hand. Ze las graag in dit boek, dat voor haar zo 
belangrijk was.

“Wat voor boek leest u daar toch steeds?”, vroeg een vaste 
klant haar.

“Ik lees de Bijbel, het Woord van God”.

“Zo, hoe weet u dan dat de Bijbel Gods Woord is? Wie heeft 
u dat verteld?”

“God Zelf!”

“O, dus God heeft met u gesproken?”, vroeg de man wat 
spottend.

De verkoopster wist even niet hoe ze moest bewijzen dat 
de Bijbel Gods Woord is. Maar toen wees ze op de stralende 
zon en zei tegen haar klant: “Kunt u mij bewijzen dat dat de 
zon is?”

”Bewijzen?”, reageerde hij. “Dat is toch makkelijk. Het 
beste bewijs is dat ze licht en warmte geeft”.

“Precies, zo is het!”, antwoordde de verkoopster enthousiast. 
“Het bewijs dat dit boek werkelijk Gods Woord is, is dat 
het mij vanbinnen licht en warmte geeft”.

Het beste bewijs

De gebakken Bijbel
Jan Hus is zowel reformator als de martelaar van Bohemen. Door 
zijn levende getuigenis gingen de ogen van duizenden mensen 
open voor het volbrachte offer van Jezus Christus.
Maar er was in dat land helaas niet lang vrijheid om het 
Evangelie aan de mensen te vertellen. Jan Hus werd op de 
brandstapel verbrand. Er werden ook veel andere Christenen 
vermoord en overal werd naar Bijbels gezocht om deze 
te vernietigen.

In deze tijd stond een vrouw op een keer voor 
haar oven om brood te bakken. Voor deze 
vrouw was het Woord van God haar grootste 
schat. Plotseling hoorde ze dat de mannen van 
de inquisitie het dorp doorzochten en iedereen 
gevangen namen die een Bijbel in huis had.
Vastberaden pakte ze haar Bijbel en legde die in een grote 
klomp deeg. Ze schoof het deeg bij de andere broden in de 
oven.
Kort daarna werd haar huis doorzocht. Alles werd doorzocht, van 
de kelder tot de zolder, maar ze vonden niets.
Toen de mannen van de inquisitie weer weg waren, was het 
brood gaar en werd uit de hete oven gehaald. En zie: tijdens 
het bakken was de Bijbel net zo onbeschadigd gebleven als de 
drie mannen Sadrach, Mesach en Abednego, die door koning 
Nebukadnezar in de brandende oven waren gegooid. De Bijbel 
vertelt hoe God hen daar ongedeerd weer uithaalde.
De Bijbel – Daniël 3.

“HEERE, mijn God, tot U neem ik de toevlucht, verlos mij van 
al mijn vervolgers en red mij!” De Bijbel – Psalm 7:2
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Voltreffer?

“De Bijbel is niets voor mij”, zei Peter tegen 
zijn vriend, “want er staat zoveel in wat ik niet 
begrijp”.

Klaas dacht even na. Hij wist wel dat Peter er 
alleen maar onderuit probeerde te komen. 
Gisteren had Peter iets van zijn buren gestolen. 
Daarom antwoordde Klaas: “Er staat één ding in 
de Bijbel dat je in ieder geval kunt begrijpen”.

“Nou, wat dan?”

“Gij zult niet stelen!”

Dat was een pijl die op Peters hart werd 
afgevuurd. Hij dacht aan gisteren, zweeg en ging 
weg.

“Wie verkeerd van hart is,  
            zal het goede niet vinden,  
   en wie vals van tong is,  
      valt in het kwaad”.   De Bijbel – Spreuken 17:20

De weggegooide Bijbel
Als soldaten samen zijn, heerst er vaak een uitgelaten 
sfeer. Jammer genoeg is die stemming vaak ook ordinair en 
asociaal.

Toen de soldaten eens een weekend verlof hadden, zat 
een jonge soldaat in een hoek van de treinwagon. Hij las in 
zijn zakbijbel. Plotseling sprong een andere soldaat op met 
de woorden: “We zullen eens een grapje uithalen met dat 
vrome jochie”. Hij rukte de Bijbel uit de hand van de jonge 
soldaat en gooide die door het raam naar buiten.

Het duurde maar enkele seconden, toen lag de Bijbel op 
de rails. Sprong de jonge soldaat nu woedend op? Nee, hij 
herinnerde zich de woorden van de Heere Jezus: “Leer van 
Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart” (Mattheüs 
11:29). Hij was verdrietig, maar zei niets.

Een paar weken later kreeg deze jonge 
soldaat een pakketje met zijn Bijbel. Er zat ook een 
interessante brief bij. Een medewerker op het spoor had de 
Bijbel gevonden. Toen hij die opende en erin las, sprak God 
tot zijn hart. Tot op dat moment was hij erg bang vanwege 
zijn grote schuld. Maar door het lezen van de Bijbel vond 
hij vergeving van zijn zonden, omdat hij ging geloven in de 
verlossing door de Heere Jezus. Toen begreep de soldaat 
waarom hij zijn Bijbel een paar weken had moeten missen.

God gebruikt wonderlijke manieren om de harten van 
mensen te bereiken. De duivel, de grote tegenstander van 
God, had opnieuw een nederlaag geleden!

“Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad  
             tegen mij bedacht, maar God heeft dat  
      ten goede gedacht ...”. De Bijbel – Genesis 50:20
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stad allerlei spullen uit een huis geveild. Er werd ook 
een grote oude Bijbel geveild, maar niemand leek er 
interesse in te hebben. Een handelaar deed uiteindelijk 
een bod en kon deze Bijbel voor weinig geld mee naar 
huis nemen.

De handelaar, die erg praktisch 
dacht, wilde de grote pagina”s 
gebruiken om de spullen die hij 
had verkocht, in te wikkelen. Maar 

hij dacht er niet aan hoeveel waarde de bladzijden van 
dit boek hebben, zelfs als ze verscheurd zijn of vuil zijn 
geworden. God heeft namelijk gezegd: “Mijn Woord 
zal niet ledig tot Mij wederkeren” (Jesaja 55:11).

In die stad woonde ook een man die zich de hele tijd 
schuldig voelde. Hij dacht namelijk dat er door zijn 
schuld iemand was gestorven. Hij vond nooit rust. Het 
woord “moordenaar” draaide steeds in hoofdletters 
door zijn hoofd.

Op een dag stuurde hij zijn zoon naar de winkel om 
iets te kopen. Deze kwam terug met het artikel dat in 
een bladzijde van die oude Bijbel was gewikkeld. Toen 
zag de man plotseling het Bijbelvers uit Hebreeën 
9:22: “Zonder het vergieten van bloed vindt er geen 
vergeving plaats”.

De verscheurde Bijbel
Lang geleden werden er op een keer in een kleine 

Hij begreep deze woorden niet. Maar hij had wel 
vergeving nodig, dus hij móest hier meer over weten! 
En dus stuurde hij zijn zoon nog een keer naar de han-
delaar. Die was met het uitscheuren van de bladzijden 
al bij de eerste Brief van de apostel Johannes beland. 
Toen de man die zich steeds zo schuldig voelde ook 
deze bladzijde las, viel er opeens een last van zijn 
schouders: er was vergeving, er was reiniging van alle 
zonden, want er stond: “Het bloed van Jezus Christus, 
Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde”, en: “Als wij 
onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig 
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen 
van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:7 en 9).

Deze woorden schenen als licht in zijn donkere ziel. 
Ook hij leerde dat het bloed van de Heere Jezus 
Christus (dat betekent: Zijn verzoenende sterven voor 
ons) alle zonden kan wegwassen. Iedereen die aan 
God eerlijk zijn schuld vertelt, kan zo volledige vrede 
in zijn hart en geweten krijgen.

Gods Woord is al voor miljoenen mensen tot zegen 
geweest. Vaak kwam dat door alleen maar een 
enkel Bijbelvers of een bladzijde uit de Bijbel. Gods 
Woord is “levend en krachtig … en dringt door” 
(Hebreeën 4:12). Veel harde of vertwijfelde harten 
werden door God volledig “omgekeerd”.

Zelfs een verscheurde Bijbel kan mensen de weg 
naar echt geluk laten zien ...
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Gods Woord is de waarheid

Gods Woord is de waarheid, die de mensen in hun 
geweten raakt en hen niet met rust laat.

Daarom proberen mensen van de Bijbel af te 
komen, zoals een dakloze een keer een spiegel 
in stukken trapte omdat die hem liet zien hoe 
onverzorgd en smerig hij eruit zag.

Gods Woord is eeuwig

God waakt over Zijn Woord, daarom hoeven wij de 
Bijbel niet te verdedigen.

Leg alle boeken die 
ooit tegen de Bijbel 
zijn geschreven op 
elkaar en je hebt een 
stapel die hoger is 
dan de piramides van 
Gizeh. Leg de Bijbel er 
dan naast. Die is er nog 
steeds. Ze is overwin
naar en overleeft al 
haar vijanden.

“Maar het Woord van de Heere  
        blijft tot in eeuwigheid”.
                                                                              De Bijbel – 1 Petrus 1:25

       “Voor eeuwig, HEERE,  
                       staat Uw Woord vast  
               in de hemel”.
                                              De Bijbel – Psalm 119:89

        “Vanaf het begin is  
                 Uw woord waarachtig,  
al Uw rechtvaardige bepalingen  
          zijn voor eeuwig”.
                                                 De Bijbel – Psalm 119:160
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De Bijbel is als ...

BroodBrood
“Dit is het brood dat uit de hemel 
neerdaalt, opdat de mens daarvan eet 
en niet sterft”. Johannes 6:50

VuurVuur
“Is niet Mijn woord zó, als het vuur, 
spreekt de HEERE”. Jeremia 23:29

LichtLicht
“Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad”. Psalm 119:105

MelkMelk
“En verlang vurig, als pasgeboren 
kinderen, naar de zuivere melk van 
het Woord, opdat u daardoor mag 
opgroeien”. 1 Petrus 2:2

HoningHoning
“Zoeter dan honing en honingzeem  
uit de raat”. Psalm 19:11

GoudGoud
“Begerenswaardiger dan goud, ja, dan 
veel zuiver goud”. Psalm 19:11

ZilverZilver
“De woorden van de HEERE zijn reine 
woorden, als zilver gelouterd in een aarden 
smeltkroes, gezuiverd zevenmaal”. Psalm 12:7

Een spiegelEen spiegel
“Want het Woord van God oordeelt over de 
overleggingen en gedachten van het hart. 
En er is geen schepsel onzichtbaar voor 
Hem”. Hebreeën 4:12 en 13

Een hamerEen hamer
“Is niet Mijn Woord ... als een hamer 
die een rots verplettert?” Jeremia 23:29

Een zwaardEen zwaard
“Het zwaard van de Geest, dat is Gods 
Woord”. Efeze 6:17 en Hebreeën 4:12

Het zaadHet zaad
“Onvergankelijk zaad … het levende 
en eeuwig blijvende Woord van God”. 
1 Petrus 1:23

Honey
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Tips om de Bijbel te lezen
Lees de Bijbel om direct contact met God te krijgen. Je kunt 
bijvoorbeeld beginnen in het Evangelie volgens Lukas in het 
Nieuwe Testament. Daarin staat het verhaal over geboorte, 
leven en sterven van Jezus Christus. Het Nieuwe Testament is 
trouwens ook de sleutel om het Oude Testament te begrijpen.

De volgende 7 punten kunnen je helpen om de Bijbel 
met plezier te lezen en God beter te leren kennen:

1. Gebruik een goede vertaling.
 > Gebruik een goed leesbare Bijbel, waarin een precieze 
vertaling van de brontekst staat. 
(voor wie er weinig van weet, raden we bijv. de Herziene Statenvertaling 
aan, en voor het Nieuwe testament de Voorhoeve-editie).

2. Neem de tijd.
 > Neem je voor om elke dag een goed kwartier vrij te houden 
voor “stille tijd”, voor een ontmoeting met God.
De dag heeft 96 kwartieren, geef één daarvan aan God, want Hij wil met 
je praten.

3. Je hebt rust nodig.
 > Lees de Bijbel op een rustige plek.

Je kunt de Bijbel natuurlijk ook online lezen of een gratis Bijbel-app 
downloaden. Maar als de Bijbel in boekvorm leest, word je minder snel 
afgeleid en kun je je beter concentreren.

4. Bid tot God.
 > Vraag God of Hij je wil helpen om dat wat je leest, te begrijpen.

Niemand kan de Bijbel beter uitleggen dan de God Die haar geschreven heeft.

 > Vraag God: “Wat heeft het mij te zeggen? Hoe kan ik dat doen?”
Hij alleen ziet je hart. Hij kent je omstandigheden en weet wat je nodig hebt.

 > Dank God voor Zijn kostbare Woord.
De Bijbel lezen is een zegen en een grote winst. Zie Psalm 119:162

5. Denk na.
 > Denk na over het gedeelte dat je hebt gelezen.

Je hebt er niets aan als je de Bijbel alleen maar vluchtig leest. Zie Psalm 119:15, 27, 48

 > Onderstreep belangrijke teksten en markeer dezelfde soort 
teksten in andere Bijbelboeken.
Zo vind je ze later makkelijk terug en kun je ze beter onthouden.

6. Leer uit je hoofd.
 > Leer belangrijke Bijbelverzen uit je hoofd.

Zo kun je je deze teksten elk moment herinneren. In veel situaties van het 
leven helpen ze je. Zie Psalm 119:11 en Kolossenzen 3:16

7. Breng in de praktijk.
 > Doe wat God je in de Bijbel laat zien en wat Hij je zegt.

Hem gehoorzamen maakt je gelukkig en je krijgt een beter contact 
met God. Zie Jakobus 1:22

“Veeleer zijn zij gelukkig die het Woord  
        van God horen en het bewaren”.
                                                           De Bijbel – Lukas 11:28
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Maak een keuze!
Je hebt veel tips en informatie over de Bijbel, 
Gods “brief” aan jou, gekregen. Geef God nu een 
antwoord. Stel de beslissing niet uit! Je weet hoe 
belangrijk het is om naar God te luisteren. Misschien 
krijg je geen andere kans meer.

God wil je als een goede en genadevolle Vader ont-
moeten en niet als Rechter. Hij roept je op je naar 
Hem om te keren. Maar als je onverschillig doorleeft 
en de boodschap van God afwijst, zul je uiteindelijk 
in de hel eindigen en voor altijd gescheiden zijn van 
God.

Maar God doet je in Jezus Christus, Zijn Zoon, een 
geweldig aanbod:

Met eenvoudige, eerlijke woorden kun je in je 
gebed al je zonden kwijt bij God. Hij vergeeft ze 
je graag, als je oprecht bent en ze Hem vertelt. 
Zeg Hem dat je zonder Hem leeft en tegen Hem 
gezondigd hebt. Als je dat oprecht doet, mag je 
met zekerheid geloven dat Jezus Christus ook jouw 
schuld heeft betaald toen Hij aan het kruis stierf.

Als je dit geweldige aanbod aanneemt en gelooft, 
gaat er voor jou een weg naar de hemel open, 
waarbij je mag ervaren dat God tot je hart spreekt. 
Dan is je leven zinvol en heb je een doel.

God is erg geïnteresseerd in je. Daarom spreekt Hij 
door Zijn brief, de Bijbel, ook tot jou. Hij wil dat je 
gered wordt en echte vrede vindt. Hij houdt oprecht 
van je en is bezorgd.

Lees de Bijbel met een open hart. Antwoord God! 
Dank Hem in je gebed dat Zijn goede Woord bij je 
aangekomen is en je het hebt aangenomen. Daar 
zou God heel blij mee zijn!

      “Ik zeg u dat er evenzo blijdschap  
                    zal zijn in de hemel over  
               één zondaar die zich bekeert”. 
                                                                                    Lukas 15:7
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Stg. Uit het Woord der Waarheid
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Voor actuele prijzen: zie onze website. Voor artikelen, 
MP3-bestanden van Bijbelstudies enz.: zie ook onze website

www.debijbelvoorjou.nl 

Het zou je de grootste blijdschap opleveren als je 
tegen God zou zeggen:

“Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn 
ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal 
mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En 
U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde”.

De Bijbel – Psalm 32:5

Dan gelden Gods beloften, die voor altijd waar zijn, 
ook voor jou:

“En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen 
beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit Mijn hand rukken”.
                                                                     De Bijbel – Johannes 10:28

“En zie, Ik ben met u al de dagen,  
    tot de voleinding van de wereld”.
                                        De Bijbel – Mattheüs 28:20

Hier vind je  
“Een Brief voor jou”  

– en veel andere literatuur –  
in vele talen:
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