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Over de Bijbel
De Bijbel is een absolute bestseller, wereldwijd. Daarom worden er
veel boeken over de Bijbel geschreven, en worden de verhalen uit
de Bijbel naverteld.
De Bijbel bevat een groot mysterie – het grootste van het heelal. Jij
kunt dat geheim ook ontdekken.
De Bijbel is uniek en bestaat uit een Oude en Nieuwe Testament. Twee grote delen,
waarin in totaal 66 bijbelboeken zijn opgenomen, geschreven door verschillende
mensen. Ze geven allemaal iets door van het geheim waar het in de Bijbel om draait.
In deze voorpublicatie van de Tienerbijbel kun je het mysterie van de Bijbel zelf
ontdekken. Misschien maken de verhalen je nieuwsgierig. Als dat zo is, koop dan in
het najaar van 2011 de complete Tienerbijbel.
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De Bijbel gaat over veel verschillende mensen:
leuke, aardige, vervelende en dappere mensen.
Zoals Jozef. Over hem vind je in de de Tienerbijbel
veertien verhalen. Eén ervan hebben we in deze
voorpublicatie opgenomen. Ook staat er een verhaal
over Mozes in.
Maar de belangrijkste persoon in de Bijbel is Jezus.
Zijn naam komt in de Bijbel het meest voor. Je zult
de betekenis van zijn naam vast en zeker ontdekken
als je de Tienerbijbel straks gaat lezen!
Je kunt de Bijbel alleen begrijpen als je de verbanden
ziet tussen de verschillende boeken. Als je het Oude
Testament wilt begrijpen, moet je echt het Nieuwe
Testament lezen. Pas dan wordt de betekenis
duidelijk!

In deze voorpublicatie kun je proeven aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spannende verhalen over mensen als Jozef en Mozes
bijzondere symbolen die in de verhalen verborgen zijn
prachtige tekeningen bij de verhalen
de queestes die jou aan het nadenken zetten
de omschrijvingen van plaatsen en personen die de
verhalen verduidelijken
een liefdesgedicht van een paar 1000 jaar geleden
de persoon van Jezus
een brief van Paulus over het mysterie van de Bijbel
een doorkijkje naar de nieuwe toekomst.

Ontdek zelf het grote mysterie!
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Geheime tekens

In de platen van de Tienerbijbel vind je
soms geheime tekens terug. Hieronder
zie je er een paar. Kijk, lees en ontdek zelf
wat ze te betekenen hebben!
Blauwe en rode platen

Duif

Kruis

Slang

Lam

Brood en wijn

Figuren met rood in hun kleding
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Inhoudsopgave Tienerbijbel
De Tienerbijbel bestaat uit twaalf delen met samen 250 verhalen over de geschiedenis
van Israel, beroemde helden uit de Bijbel, wijze woorden en spectaculaire wonderen.
Kijk voor de volledige inhoudsopgave op www.tienerbijbel.nl

Oude Testament
I

Het begin

11

II

Abraham, Isaak en Jakob

53

III

Jozef

103

IV

Mozes

137

V

Land zonder koning

191

VI

Koning David

229

VII Koningen en profeten

291

Nieuwe Testament
VIII Jezus’ jongensjaren

355

IX

De komst van Gods koninkrijk

379

X

Wie is Jezus?

433

XI

Jezus’ kruis

475

XII De kerk van Jezus

521
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Verhalen in deze voorpublicatie
Uit het Oude Testament
1. Jozef treedt op als redder in nood
(Uit: deel III Jozef)

2. De bevrijding
(Uit: deel IV Mozes)

3. Hooglied
(Uit: deel VII Koningen en profeten)

Aan het begin van elk deel van de Tienerbijbel vind je een
aantal intropagina’s. Hierop kun je alvast kennismaken met de
personages, krijg je meer info over de locaties en wordt een
belangrijke ‘queeste’ (= moeilijk woord voor mysterieus raadsel /
geheimzinnige zoektocht) voorgeschoteld.
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Personen
Jozef
Een van de twaalf
zonen van Jakob.
Oudste van de
twee zonen van
Jakobs jongste vrouw Rachel.
Zijn broers noemen hem ‘de
meesterdromer’. Trouwt in Egypte
met Asnat en krijgt twee zonen,
Manasse en Efraïm. Hij krijgt
als Egyptische koning de naam
Safenat-Paneach: ‘God spreekt
en geeft leven’. Zijn naam Jozef
betekent ‘God vermeerdert’. Zijn
moeder bad bij zijn geboorte:
‘mag God er nog een zoon bij
geven’.
Benjamin
Jongste van de
twaalf zonen van
Jakob, jongere
broer van Jozef.
Moeder Rachel. Als enige van de
twaalf geboren in het beloofde

Queeste
De nakomelingen van Abraham breiden zich
uit, zoals God aan hem beloofd had. Abrahams
kleinzoon Jakob wordt door God Israël
genoemd. Die naam betekent dat God voor
zijn volk zal opkomen. Hij zal er zijn! Maar het
blijft verrassend hoe God dat doet. Het gaat bij
Hem altijd weer om één zoon. Kan één zoon
instaan voor alle anderen?

land. Zijn moeder noemt hem
Ben-Oni, ‘ongelukskind’. Maar
zijn vader noemt hem Benjamin,
‘gelukskind’.

van twaalf zonen. De jongste
twee, Jozef en Benjamin, hebben
Rachel als moeder. Stamvader
van de Israëlieten (Jakob wordt
door God Israël genoemd).

Jakob
Erfgenaam van grootvader
Abraham en vader Isaak. Vader
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Tien oudere broers
Ruben, Simeon, Levi, Juda,
Zebulon, Issachar, Dan, Gad,
Aser, Naftali. Samen met Jozef
en Benjamin de twaalf zonen
van Jakob. Zij zijn de twaalf
stamvaders van het volk Israël.
Potifar
Egyptische hoveling.
Commandant van de lijfwacht
van de farao. Koopt Jozef als slaaf.
De farao
Regeert het machtige rijk Egypte.
Alleenheerser die als zoon van
de zonnegod Ra wordt vereerd.
De valkgod Horus woont in
hem. Wordt ‘heer van de wereld’
genoemd. Het teken van de
cobra moet de farao beschermen.

Wil je meer weten over Jozef?
Kijk op www.jozefindebijbel.nl
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Asnat
De Egyptische vrouw van Jozef,
dochter van een priester uit
Heliopolis. Die stad wordt ook
wel On genoemd (‘zon’) en is
het godsdienstig centrum van
het oude Egypte. Asnat schenkt
Jozef twee zonen: Manasse en
Efraïm.
Manasse
Oudste zoon van Jozef en Asnat.
Grootvader Jakob beschouwt
hem als diens eigen zoon, net
als zijn jongere broer Efraïm.
Wordt daarom opgenomen in
de stammenlijst van Israël. Zijn
naam betekent ‘mijn moeite is
vergeten’.

Efraïm
Jongste zoon van Jozef en Asnat.
Grootvader Jakob beschouwt
hem als diens eigen zoon.
Krijgt van hem de voorkeur
boven Manasse. Wordt net als
zijn oudere broer opgenomen
in de stammenlijst van Israël.
Zijn naam betekent ‘dubbel
vruchtbaar’.

Dotan

Kanaän

Gosen

Egypte

Nijl

Locaties
Kanaän
Land tussen de rivier de Jordaan
en de Middellandse Zee. Door
God aan Abraham, Isaak en Jakob
beloofd als het grondgebied voor
het volk dat uit hen zal ontstaan.
Kanaän is het huidige Israël.
Egypte
Machtig rijk ten zuiden van
Kanaän, op het Afrikaanse
continent. In de rivierdelta van
de Nijl worden grote steden
gebouwd. Langs de Nijl verrijzen

tempels, piramides en beelden
voor de farao’s en ontelbare
goden die worden vereerd. De
rivier zorgt voor water en rijke
oogsten.
Dotan
Heuvel met regenputten
langs de karavaanweg van
Egypte naar Syrië. In het
noorden van Kanaän,
ongeveer twintig kilometer
ten noorden van de stad
Sichem.
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Jozef treedt op als redder in nood
Genesis 41 vers 46-57

Jozef is dertig jaar oud als hij onderkoning wordt. Hij
trouwt een belangrijke vrouw, die Asnat heet. Ze is de
dochter van de priester van Heliopolis, de tempelstad.
Jozef ondergaat een complete verandering. Hij is in
Egypte van de laagste tot de hoogste plaats gestegen,
van de kerker tot de troon. Maar hij is toch dezelfde
gebleven, want hij voelt zich nog steeds verbonden met
zijn familie in Kanaän.
Als hij twee zonen krijgt, geeft hij ze namen in zijn
moedertaal. De oudste noemt hij Manasse, omdat God
hem zijn verdriet en heimwee laat vergeten. De jongste
noemt hij Efraïm, omdat God hem met nog een zoon
dubbelop voorspoed geeft.
Jozef trekt als koning door heel Egypte. Hij ziet hoe de
gewassen op de zwarte grond in het voorjaar groen kleuren en er in de zomer blakend
wit bij staan. Ook ziet hij wat een enorme oogsten er binnengehaald worden. Daarom
geeft hij opdracht om een vijfde deel daarvan op te slaan in schuren.

Voorafschaduwing
Jozef werd vernederd, maar ook
steeds weer verhoogd. Gods plan
ging door: Jozef zou veel mensenlevens redden. In de Bijbel vind je
meer van zulke personen. Ze lijken
min of meer op Jezus. Het is alsof
God met hen vooruit wil wijzen naar
wat Hij met Jezus van plan is. Zulke
mensen worden dan ook wel een
‘voorafschaduwing’ genoemd. Ze
zijn als een schaduw die verklapt
wat eraan komt.
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Zeven jaar lang worden er in de steden van Egypte achter elkaar graansilo’s
bijgebouwd en volgestampt. Er wordt zo veel voedsel verzameld dat de voorraad niet
meer te tellen is.
Na die zeven jaren van overvloed slaat het weer om. De regen blijft uit, het water
verdampt, er heerst doﬀe droogte en een zinderende hitte. De velden verschroeien, de
oogsten mislukken, de honger slaat toe – precies zoals Jozef voorspeld had. Maar bij
hem is genoeg graan te koop.
Als de hongersnood aanhoudt, verkopen de Egyptenaren steeds meer van hun
bezittingen aan Jozef, in ruil voor voedsel. Zodoende krijgt de farao alle akkers, alle
grond, alle steden en huizen in bezit. Op het laatst verkopen de Egyptenaren zelfs
zichzelf als slaven.
Ook al zijn de omstandigheden treurig slecht, toch is het volk blij dat Jozef hen
met zijn voedselvoorraden behoedt voor de hongerdood.
Ze beschouwen hem als hun redder.
Jozef is ook blij en dankbaar. Maar hij kijkt vooruit
en wil niet dat de Egyptenaren voor hun voedsel
afhankelijk zullen blijven van de farao. Daarom geeft
hij hun zaad om hun akkers in te zaaien zodra de
hittejaren voorbij zullen zijn en de eerste regen zal
vallen.
‘Als de tijden beter worden zullen jullie weer genoeg
hebben om van te leven,’ zegt hij. ‘Maar jullie moeten wel
een vijfde deel aan de farao blijven afstaan.’
Zo houdt hij de bevolking in leven.
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2

De bevrijding
Exodus 14 vers 15-31, 15 vers 1-21, Deuteronomium 1 vers 29-31, Jozua 3 vers 14-17, Psalm 77
vers 14-21, Hebreeën 11 vers 29, 1 Korintiërs 10 vers 1-2, Galaten 4 vers 6-7

De Israëlieten dachten dat ze hun vrijheid tegemoet
liepen, maar nu zitten ze toch nog ingeklemd tussen het
water van de zee en het leger van Egypte.
De farao ziet een gemakkelijke prooi voor zich: die slaven
zitten als ratten in de val.
Maar Mozes staat hem rustig op te wachten. En juist als
ze elkaar in het oog krijgen wordt er een muur van vuur
tussen hen in ontstoken, gevolgd door een wolkenmassa
die als een gordijn tussen hen in schuift. De koning van
Egypte moet met zijn leger halt houden.
De avond valt. Mozes loopt tussen zijn volk door naar de
zee. Hij steekt zijn staf uit over het water. Direct steekt
er een enorme wind op, die het water naar twee kanten uiteen drukt. De Israëlieten
zien vol verbazing hoe de zee zich splitst, zodat er in het gebulder van de wind een
begaanbaar pad ontstaat. Het volgende moment wandelt het volk in het schijnsel van
de vuurkolom tussen twee watermuren door naar de overkant.
Tegen de ochtend ziet de farao de Israëlieten in de verte verdwijnen. Hij zet zijn leger
in beweging, want dat volk mag hem niet ontsnappen. Maar even later lopen zijn
wagens vast – en als de zee terugstroomt, verdrinkt de farao met al zijn soldaten.
Aan de overkant staat Mozes naar het water toegekeerd met zijn staf voor zich
uitgestoken. Hij ziet hoe de zee volstroomt.
‘Zo is God!’ zegt hij. ‘Hij zal er zijn en voor ons strijden en ons met zijn sterke
rechterhand redden van al onze vijanden!’
De Israëlieten kijken met open mond toe hoe de zee zich sluit.
Voor het eerst voelen ze zich echt bevrijd. Ze breken uit in
gejuich en gejoel.
Mozes zet spontaan een lied in, dat al snel door iedereen
wordt overgenomen. Mirjam, de zus van Mozes en
Aäron, slaat op haar trommel en danst er uitbundig
op los, terwijl alle vrouwen haar met hun trommels
en fluiten volgen. En allemaal zingen ze het lied
van Mozes.

Exodus
Zo heet het tweede boek dat
Mozes schreef. Exodus betekent
‘uittocht’. God wilde zijn volk redden uit de slavernij van onderdrukkers. Hij leidde hen er zelf uit.
Later zou duidelijk worden dat Hij
mensen wil redden uit de slavernij van de zonde en de dood. Ook
daar leidt Hij zijn mensen zelf uit,
dankzij Jezus.

12

Zing het uit voor de Heer
Want Hij is hoog verheven
En mensenkracht verdelgt Hij in de zee
Zing het uit voor de Heer
Hij heeft zijn macht bewezen
Hij gaat voorop, zijn volk gaat met Hem mee

Zing het uit voor de Heer
De God van onze vaders
Wat Hij beloofd heeft maakt Hij altijd waar
Zing het uit voor de Heer
Ja, Hij doorbreekt de kaders
Hij geeft ons vrijheid, brengt ons bij elkaar

Zing het uit voor de Heer
Want Hij is eeuwig Koning
Geen macht of kracht
brengt daar wat tegen in
Zing het uit voor de Heer
Bij Hem is onze woning
Hij maakt met ons
een stralend nieuw begin
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Hooglied
Hooglied, Prediker 4 vers 12

Zij
(in het
paleis)

Koning
Salomo
(in paleis)
Zij
(in het paleis
tussen de
haremvrouwen)

Oh, als hij mij nu zou kussen! Als ik nu zijn liefde zou proeven! Iedereen houdt van
jou, alle meisjes zijn gek op jou. Maar ik weet dat jij een oogje op mij hebt, je kunt
je ogen niet van mijn donkere huid afhouden. Ik zou door jou meegenomen willen
worden, mijn lief. Wegrennen met jou. Als je me toch eens mee kon nemen. Maar ik
heb niet goed opgelet; de koning heeft me hier in zijn kamers gebracht.
Toen ik jou onderweg tegenkwam, vroeg ik waar jij je kudde liet weiden. Maar
eigenlijk was ik natuurlijk benieuwd naar jou. Jij bent voor mij de allerliefste en de
mooiste van alle vrouwen, mijn vriendinnetje.
Jaja, de koning ziet in mij een bloem die hij kan plukken, een wilde lelie in het dal,
een roos van Saron.
Sssst! Luister! Nu hoor ik mijn lief. Kijk! Hij is over de bergen hiernaartoe gekomen. Hij
verstopt zich bij de muur, tuurt tussen de tralies van het venster door. Draai om, mijn
lief, ga weg. Ik blijf vannacht aan je denken.
Nee, ik ga hem achterna. De wachters in de stad hebben hem niet gezien. Toch vind
ik hem, ik grijp hem vast, laat hem niet meer los. Ik breng hem naar het huis van mijn
moeder.

Meisjes
(bij de
stadspoort)

Kom nu, kijk, daar heb je de koning!
Daar komt hij op zijn draagstoel
vanuit de woestijn. Hij heeft zestig
helden om zich heen, zestig vrouwen
ook en meer: zijn harem.

Koning
Salomo
(bij de poort)

Wat ben je toch mooi, vriendinnetje
van mij. Alles glanst aan jou, ik hou zo
van je fonkelende lach.

Hij
(bij de poort)

Bruidje van mij, ga toch liever met
mij mee. Verlaat het hol van de leeuw.
Hoe heerlijk is jouw liefde, hoeveel
zoeter dan de wijn.
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Zij
(bij de poort)

Het lijkt wel alsof de wind wakker wordt. Zo voel ik hoe
mijn liefde voor jou opkomt.

Hij

Hier ben ik, jij bent voor mij als de mooiste tuin, net zo
kleurrijk, net zo geurig. Jij bent perfect, zonder gebrek.

Zij

Ik heb vannacht van je gedroomd. Ik zocht je, maar ik
kon je nergens vinden. De wachters in de stad sloegen
me tot bloedens toe. Ik bezweer jullie, meisjes van
Jeruzalem: hits de liefde niet op als ze zover nog niet is.

Meisjes

Verliefd
Als je verliefd bent, komt
een keer de vraag: zullen we
trouwen? Trouwen betekent
dat je elkaar trouw belooft.
In het huwelijk ben je als een
touw in elkaar verstrengeld.
Met God erbij ben je nog
sterker verbonden, met z’n
drieën. Daarom lees je in de
Bijbel: een driedubbel koord
krijg je niet stuk.

Vergeet je lief, waar is hij heen gegaan? Dans nu voor
de koning. Draai rond, draai rond, dan kan iedereen
naar je kijken.

Zij
(in
het veld)

Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Hij verlangt alleen naar mij. Draag mij aan je
hart, mijn lief. Ik ben er helemaal voor jou. Kom, laten we het veld in gaan. Dan laat ik
mijn hoofd op je linkerarm rusten en omhels je mij met je rechterarm. Ach, ik wou dat
je mijn broertje was, dan kon je me kussen, zonder dat iemand er wat van zei. Doodeng
kan de liefde zijn. Gevaarlijk als de hel de hartstocht.

Hij
(in veld)

De koning deed je mooie beloftes. Hij kan je zowat alles geven. Liefje, iedereen houdt
van jouw stem, maar laat mij die toch horen.

Zij

Draai je om, mijn lief. Ga nu, vlug, voordat het licht wordt. Ga ervandoor als een gazelle.
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Verhalen in deze voorpublicatie
Uit het Nieuwe Testament
4. De koning op een ezel
(Uit: deel X Wie is Jezus?)

5. Brief aan de gemeente in Efeze
(Uit: deel XII De kerk van Jezus)

6. Het lam in het midden van Gods troon
(Uit: deel XII De kerk van Jezus)

Queeste
Jezus kondigt de komst van Gods koninkrijk aan.
Hij bewijst die komst met wonderen. De Joden
hopen dat Hij hen zal bevrijden van de Romeinse
bezetters. Maar wat voor koning is Hij eigenlijk?
Hij schijnt een bijzondere verbinding met de
hemel te hebben. Hij zegt dat God zijn Vader is.
Maar godsdienstige mensen vertrouwen liever
op hun wetten en rituelen dan op een genadige
Vader. De leiders in Jeruzalem zijn dan ook fel
tegen Hem. Jezus wordt bedreigd ...
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Personen
Jezus van Nazaret
Door Johannes de Doper
aangewezen als de Messias (de
man die door God gezalfd wordt
tot koning). Doorkruist Israël met
zijn leerlingen als rabbi (Joodse
leraar). Bevestigt de komst van
Gods koninkrijk met wonderen.

Herodes Antipas
Vorst van de Israëlische
provincies Galilea en Perea.
Bouwt Tiberias, een stad met
warme baden aan het meer van
Galilea. Heeft daar zijn paleis.

Locaties

Romeinen
Beheersen honderden volken, ook
de Joden. Voeren gruwelijke straffen uit om hun macht te tonen.
Plaatsen langs de wegen houten
kruisen waar ze misdadigers en
opstandelingen aan ophangen.

Meer van Galilea
Visrijk meer in het noorden van
Israël
Israël. Ligt 200 meter beneden
Land van de Joden, al drie
zeeniveau, is 50 meter diep, 21
generaties lang bezet door de
kilometer lang en 13 kilometer
Romeinen. Het land is opgedeeld breed. Rondom liggen vissersin de provincies Galilea, Samaria, plaatsen, zoals Kafarnaüm, Betsaïda
Judea en Idumea. Door de
en de Romeinse stad Tiberias.
Romeinen Palestina genoemd,
naar een volk dat er al lang niet
Jeruzalem
meer woont, de Filistijnen. Veel
Hoofdstad van Israël, gebouwd
Joden wonen in het buitenland
op bergen, 750 meter boven de
en bezoeken hun land alleen
zeespiegel. De tempel vormt het
tijdens de feestdagen.
hart van de Joodse godsdienst. Hij

Marta, Maria en Lazarus
Twee zussen en een broer uit
Betanië in de provincie Judea.
Wonen in een groot huis waarin
ze Jezus en zijn leerlingen
ontvangen. Jezus raakt bevriend
met hen.

Samaria
Provincie midden in Israël.
Vruchtbaar berggebied tussen
Galilea en Judea. Er woont een
gemengd volk. Hun tempel
staat bij de stad Sichem op
de berg Gerizim.

bestaat uit een plein (de ‘voorhof’),
en een gebouw dat opgedeeld is in
‘het heilige’ en het
‘allerheiligste’.
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De koning op een ezel
Matteüs 21 vers 1-9, Marcus 11 vers 1-10, Lucas 19 vers 29-44, Johannes 12 vers 12-19, Psalm 24
vers 7-10, Psalm 118 vers 19-29, Zacharia 9 vers 8-12, Psalm 12

Stad van vrede
De profeet Zacharia had 500 jaar
voor Christus al voorspeld dat er
een koning op een ezelsveulen
Jeruzalem binnen zou rijden.
Hij zou vrede brengen voor alle
volken. We weten dat Jeruzalem
verwoest werd door de Romeinen, 70 jaar na Christus. Maar de
belofte van vrede voor Jeruzalem
en de volken bestaat nog steeds.
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Vlak voor het Paasfeest vertrekt Jezus met zijn
leerlingen naar Jeruzalem. Ook zijn moeder Maria
is erbij, met een stel vriendinnen. Er loopt een hele
groep mensen vanuit Betanië met hen mee.
Het is vroeg in het voorjaar, een stralende dag. Massa’s
pelgrims sluiten zich bij Jezus aan, blij dat Hij naar het
feest komt. Ze rukken takken van de bomen, zwaaien
en roepen.
‘Hosanna! Hosanna! Daar heb je de koning van Israël!’
juichen ze. ‘Hosanna! Hij komt in de naam van de
Heer!’ Want ze hopen dat Jezus de Messias is die God

al zo lang geleden beloofd heeft.
Jezus weet wat Hem te doen staat. Onderaan de Olijfberg wijst Hij op een jonge ezel
die nog nooit een last heeft gedragen.
‘Maak hem los, dan ga Ik erop zitten’, zegt Hij tegen zijn leerlingen.
Zo rijdt Jezus omhoog naar de stad.
De mensen gooien hun mantels als een tapijt voor Hem op de grond. Ze blijven maar
roepen en met palmtakken zwaaien.
Ook enkele Farizeeërs komen naar de optocht kijken. Ze ergeren zich groen en geel
aan die koning op zijn ezel en al dat volk om Hem heen.
‘Wat kunnen we doen? De hele wereld loopt Hem achterna’, zeggen ze tegen elkaar.
‘Zeg toch dat de mensen hun mond moeten houden!’ roepen ze naar Jezus.
‘Als de mensen zich stilhouden, zullen de stenen gaan schreeuwen’, roept Jezus terug.
De menigte is niet te stoppen.
‘Hosanna! Hosanna!’ juichen de mensen. ‘Nu komt er redding, want hier komt de
koning! Nu komt zijn koninkrijk!’
Er wandelen ook pelgrims uit de stad Hem tegemoet. Ze hebben gehoord dat Lazarus
uit de dood is opgewekt. Ze wijzen naar Jezus en vertellen elkaar dat Hij van Israël
weer een eigen koninkrijk zal maken.
De discipelen staan verbaasd over zo veel enthousiasme. Zal het nu echt gaan
gebeuren? Zal Jezus zijn koninkrijk vestigen?
Maar Jezus kijkt naar de stad en barst in tranen uit.
‘Ach, Jeruzalem, stad van de vrede, je hebt er geen idee van hoe je aan vrede kunt
komen’, snikt Hij als Hij vanaf de Olijfberg de stad overziet. ‘Had je dat maar begrepen.
Maar nu zul je verwoest worden. Je vijanden zullen je omsingelen, al je kinderen
zullen gedood worden en er zal geen steen van je op de andere blijven staan.’
En terwijl de menigte juicht, rijdt Jezus stil door de poort de stad binnen.
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Brief aan de gemeente in Efeze
Efeziërs 1-6

Beste Efeziërs, een in Jezus!
Ik wil jullie nog eens herinneren aan het mysterie van het evangelie. Ik heb een kijkje
in de hemel gekregen en gezien dat we daar nu al bij God ons plekje hebben, met
alle zegen die daarbij hoort. Die zegen komt door de heilige Geest naar je toe.
Jullie moeten weten dat God ons altijd al wilde. Vóór de schepping verlangde Hij er
al naar dat we zijn kinderen zouden worden. Daar had God als Vader zijn zinnen op
gezet.
Daarom kwam Jezus, Gods geliefde Zoon. Hij heeft ons door zijn bloed verlost en
onze zonden vergeven. Daarmee heeft
Hij de oude tijd afgesloten en een nieuw
tijdperk ingeluid met nieuwe mensen.
Het bewijs dat we dat nieuwe leven
hebben ontvangen, is de heilige Geest.
Omdat we in God geloven en op Hem
vertrouwen, kan Hij ons vanuit de hemel
zegenen met alles wat Hij beloofd heeft.
We mogen dankzij Jezus van Gods
overvloedige genade genieten. Daarom
bid ik dat jullie nog veel meer inzicht
zullen krijgen in al die rijkdom. Hij wil dat
de kracht van Jezus zijn kerk in stroomt,
totdat we samen helemaal vol zijn van
Hem.
Weten jullie trouwens dat God iets van zijn
mysterie in het huwelijk verborgen heeft?
Het huwelijk lijkt op Jezus en zijn kerk.
Jezus zorgt voor de kerk en beschermt
haar. Hij heeft zich voor haar prijsgegeven
en haar heilig en zuiver bij zich genomen,
zonder vlek of rimpel. Als een man van zijn
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vrouw houdt en een vrouw haar man erkent, lijkt hun
huwelijk op Jezus en zijn kerk.
Het mysterie maakt ook duidelijk dat geen mens nog
onze vijand kan zijn. God wil de Vader zijn van alle
mensen. Daarom moeten we tegenover iedereen
bescheiden, zachtmoedig en verdraagzaam zijn.
Het zijn de onzichtbare machten die we moeten
weerstaan, de duivel met zijn helpers. En dat kunnen
we, als we in Jezus zijn. Zorg dat je niet op je eigen
kracht vertrouwt, maar op de kracht van Jezus’ macht.

Efeze
Hoofdstad van het oostelijk deel van
het Romeinse Rijk. Lag in het zuiden
van wat nu Turkije heet. Hier heeft
Paulus het langst gewerkt aan de
opbouw van een gemeente. Hij gebruikte daar de school van Tyrannus
voor, op uren dat daar geen les werd
gegeven. Later schreef hij de kerk in
Efeze vanuit de gevangenis een brief.

Vergelijk het maar met een harnas dat je aanhebt. Zie je een Romeinse soldaat voor je?
Je riem die alles bij elkaar houdt is de waarheid van Jezus.
Het borstpantser dat je beschermt is de
zekerheid dat God je heeft goedgekeurd.
Het schoeisel aan je voeten is de vrede die je
ervaart als je het goede nieuws doorvertelt.
Het schild waarmee je alle leugenpijlen van
de duivel kunt opvangen is de waarheid van
Gods woord.
De helm die je gedachten bewaakt is de
redding die Jezus bracht.
Het zwaard in je hand is Gods woord dat
wordt bewogen door Gods Geest.
En je bent door de Geest met alle andere
soldaten verbonden als je in onbekende
talen bidt. Bid ook voor mij.
Jullie apostel omdat God dat wil,

Paulus
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Het lam in het midden van Gods troon
Openbaring 4, 5, 6, 8, 9, 7, 11 vers 15-19

Ik werd door een open deur de hemel binnen geroepen. Daar zag ik een troon, waar
iemand op zat. Die persoon had de gloed van edelstenen, van jaspis en sarder.
Om de troon zag ik een stralende regenboog, die groen licht gaf, als smaragd.
Er flitste bliksem uit de troon. Ik hoorde stemmen en donderslagen. Zeven fakkels
stonden daar te flakkeren. Voor de troon lag een vloer, zo glanzend, hard en diep
als een zee van kristal.
Rondom die ene troon stonden vierentwintig andere tronen, waar de
vertegenwoordigers van Gods volk op zaten. Ze waren in het wit gekleed en
droegen gouden kronen. Ook zag ik gevleugelde wezens vol ogen. Ze juichten
allemaal aan een stuk door, bogen zich neer en zongen voor God:
‘Heilig! heilig! heilig God!
Die is, die was, die komt
Die alle eer toekomt
Want alles is door U gemaakt
Omdat U het zo wilde
En wat U wilt gebeurt!’
Nu zag ik dat God een boekrol in zijn rechterhand hield. Die rol was aan beide kanten
beschreven en dichtgeplakt met zeven zegels.
Het was een contract. Op de ene kant stond wat mensen aan voordeel zouden
ontvangen, als ze het contract zouden opvolgen.
Op de andere kant stond wat een ellende er zou
gebeuren, als ze het contract niet zouden naleven.
Beeldtaal
‘Wie kan de boekrol openen?’ riep een engel. Maar
Het bijbelboek Openbaring is net
een videoclip. Er wordt steeds met
niemand kwam.
andere beelden hetzelfde verteld.
Toen het stil bleef moest ik huilen. Zou dan niemand
Je krijgt telkens opnieuw allerlei
aan het contract voldoen?
plaatjes te zien van wat Jezus heeft
Een van de vertegenwoordigers van Gods volk nam
gedaan. Die beeldtaal gebruikten de
het woord.
profeten in het Oude Testament ook
‘Wees niet verdrietig’, zei hij. ‘Weet je wie de boekrol
al. Maar nu kun je zien dat het allemaal op Jezus slaat.
mag openen? De zoon van David, de leeuw van Juda.’
Ik keek en zag een lam in het midden van de troon.
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Het had de snee van een
slachting in zijn hals. Dat
lam kreeg de boekrol
aangereikt.
Op hetzelfde moment
werd er weer gejuicht
en gezongen. Er stegen
geurige wolken op
waarin de gebeden van
Gods kinderen verborgen
zaten. Het lam werd
aanbeden omdat het als
enige aan het contract
voldeed.
‘Ja, U verdient het om de
boekrol te openen!’ werd
er gezongen. ‘Want U hebt
overwonnen. U bent geslacht
en hebt met uw bloed mensen van
alle kleuren en talen gekocht. En al die
mensen zullen op aarde priesters zijn en als
koningen heersen.’
Toen verbrak het lam daar in de hemel een voor een
alle zegels.
De woorden van de ene kant van het contract vielen op de aarde en brachten
veel schade aan. Oorlog zag ik, vervuiling, rampen, ziekte, dood. Apollyon, de
doodsengel, ging woest tekeer. De mensen schreeuwden het uit van ellende.
De woorden van de andere kant van het contract gaven de overwinning aan alle
mensen die God en het lam liefhebben. Ze spraken die woorden van het contract uit
en dat gaf hun de overwinning.
Ze stonden allemaal voor Gods troon, een ontelbare menigte. Velen van hen hadden
onder zware druk geleefd, maar God had hun tranen weggeveegd. Ze hadden hun
kleren wit gewassen in het bloed van het lam en nu zwaaiden ze met palmtakken.
‘De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam!’ riepen ze.
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Een boek vol inspiratie
De Bijbel is het meest gelezen boek
ter wereld. Het is ook een heel
bijzonder boek – met een groot
geheim. Maar ja, denk jij, de Bijbel is
zo dik en ingewikkeld …!
Daarom deze speciale bijbel voor
tieners. In dit boek staan bijzondere,
spannende en mysterieuze verhalen.
Tweehonderdvijftig in totaal,
dus je kunt er even mee vooruit.
Met prachtige illustraties die je
meenemen in het verhaal. Lees het
zelf en leer beroemde helden zoals

Abraham, Jozef en Daniël kennen.
Lees de wijze spreuken uit de Bijbel
en de bijzondere liefdesgedichten uit
Hooglied.
Ontdek het mysterie waar het in de
Bijbel om gaat!
Willem de Vink schreef de tekst van
de Tienerbijbel. Ook gaf hij leiding
aan het tekenwerk, door zijn ideeën

te schetsen en door te geven aan de
andere tekenaars. Deel VI tekende
hij zelf.
Hij is een bekend schrijver, tekenaar
en bijbelleraar. Hij heeft ook een
stripboek gemaakt over Jezus,
en schreef bijbelse dagboeken.
De eigentijdse illustraties zijn
gemaakt door Arjan WIlschut,
tekenfilmmaker, die met zijn
tekenfilms prijzen heeft gewonnen.
En door Timo Visser, gamemaker. Hij is verantwoordelijk
voor de kleuren en de sfeer van de
tekeningen.
Marian de Vink ontwierp het omslag
en verzorgde het binnenwerk.
Kijk ook op internet:
www.tienerbijbel.nl
Tienerbijbel
@Tienerbijbel
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