Aanbeveling door mgr. dr. G. de Korte,
bisschop van ’s-Hertogenbosch.
Wij weten uit onderzoek dat de geloofsopvoeding in het
ouderlijk huis van ontzettend groot belang is. School en
parochie zijn daarbij ondersteunend.
Dit boek kan ouders met opgroeiende kinderen helpen
bij de geloofsopvoeding.
Op een heldere en aansprekende manier worden kernthema’s van het Oude en Nieuwe Testament ter sprake
gebracht. Het geschreven woord wordt ondersteund
door prenten.
In een tweede deel beschrijft dit boek de geschiedenis
van het christendom.
Opgroeiende kinderen kunnen zo vertrouwd raken met
grote figuren en gebeurtenissen uit de geschiedenis van
de Kerk.
In een derde deel biedt dit boek een overzicht van de
geloofsinhoud en de sacramenten.
Van harte hoop ik dat ouders, maar ook leerkrachten
en andere opvoeders, door middel van dit boek de
nieuwe generatie vertrouwd kunnen maken met Gods
openbaring, het christelijk verleden maar ook met het
actuele katholieke geloof.
Uiteindelijk hoop ik dat dit boek jonge mensen mag
brengen op het spoor van Christus, het gelaat van God
in onze wereld.
Dr. Gerard de Korte, Bisschop van ’s-Hertogenbosch
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De Bijbel,
het grote boek
van de christenen
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De Bijbel

Een waargebeurd liefdesverhaal
De Bijbel is een heel dik boek. Het is eigenlijk
een hele bibliotheek van wel drieënzeventig
boeken! Elk van die boeken vertelt een stukje
van het waargebeurde verhaal van een groot
mysterie: hoe God vriendschap sloot met alle
mensen.
Allemaal avonturen
In de Bijbel lezen we over de adembenemende avontu
ren van Gods vrienden. Je hebt bijvoorbeeld Noach, die
zijn familie redde van de overstroming. Abraham was
bereid om zijn eigen zoon op te geven, maar hij werd
de vader van Gods volk. Mozes bevrijdde Gods volk
uit de slavernij en de jonge David vocht tegen de reus
Goliat en werd uitverkoren om koning te zijn. Profeten
zoals Elia spraken in Gods naam en deden wonderen
of voorspelden de komst van de Redder. En uiteinde
lijk kwam Jezus, de Zoon van God, in de wereld om de
mensheid te redden.
Het woord van God
De eerste verhalen uit de Bijbel zijn heel oud. Eerst
vertelden ouders ze aan hun kinderen door, vele gene
raties lang.Toen God later de Tien Geboden aan Mozes

10
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Schrijven!
Heel lang geleden schreef men niet
op papier. De mensen die aan de
oever van de rivier de Eufraat in
Mesopotamië woonden, maakten
platen van klei waarin ze met een
scherpe punt tekst graveerden. Bij
de rivier de Nijl in Egypte maakten
mensen van het papyrus-riet een soort
vellen die op papier leken waar ze op
konden schrijven. Later maakte men
perkament van schapen- of geitenhuid:
ze haalden de vacht eraf en looiden de
huid om een glad schrijfoppervlak te
maken. In de tijd dat Jezus leefde was
het Oude Testament geschreven op
lange perkamentrollen, die je tijdens
het lezen uit kon rollen.

gaf, werden de verhalen opgeschreven
in het Oude Testament. Een hele tijd
later schreven de eerste christenen het
verhaal van Jezus en de Kerk op; dit is
het Nieuwe Testament. De evangeliever
halen vertellen over hoe Jezus leefde en
stierf en opstond uit de dood. De boe
ken die na de evangeliën komen laten
zien hoe de vrienden van Jezus de Blijde
Boodschap aan de hele wereld hebben
verkondigd!
De Geest van God inspireerde de men
sen die de Bijbel hebben geschreven, zodat iedereen
het verhaal van Gods vriendschap met de mensheid
kon horen. Daarom is de Bijbel het woord van God.
Dezelfde Heilige Geest helpt de Kerk om te geloven en
om aan ons te leren wat God ons door de Bijbel ver
telt. Wanneer we luisteren naar de Bijbel of er zelf in
lezen, spreekt de Heilige Geest tot ons hart en brengt
Hij ons dicht bij God.

11
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God schiep de wereld

Zes hele drukke dagen (Gen 1-2)
De eerste bladzijden van de Bijbel beschrijven
hoe God alles heeft geschapen. Het verhaal
van de schepping staat in het boek Genesis.
Het woord ‘genesis’ betekent ‘begin’.
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De
aarde was woest en leeg, en de Geest van God zweefde
over de wateren. Toen sprak God: ‘Er moet licht zijn!’ En
er was licht. Het werd avond en het werd ochtend; dat
was de eerste dag.
God sprak: ‘Er moet een hemel zijn!’ Zo gebeurde het.
Het werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede
dag.
God sprak: ‘Er moet land zijn en er moeten zeeën zijn!’
Toen sprak Hij: ‘Het land moet zich tooien met gras en
allerlei soorten planten en bomen!’ Zo gebeurde het. En
God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd
ochtend; dat was de derde dag.
God sprak: ‘Er moet een zon zijn voor de dag, en een
maan en sterren voor de nacht!’ God schiep de zon, de
maan en de sterren. Hij zag dat het goed was. En het werd
avond en het werd ochtend; dat was de vierde dag.

12
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God sprak: ‘Het water moet wemelen van dieren en de
vogels moeten vliegen langs het hemelgewelf!’ En God
schiep alle wezens die in het water leven en alle wezens
die door de lucht vliegen. Hij zag dat het goed was. Het
werd avond en het werd ochtend; dat was de vijfde dag.
God sprak: ‘Laat de aarde vol zijn met dieren: van slangen die kruipen tot beesten op vier poten!’ God schiep
alle dieren die op aarde leven, en Hij zag dat het goed was.
Toen sprak God: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld
van Ons, op Ons gelijkend.’ En zo schiep Hij de mens,
man en vrouw schiep Hij hen. Hij zegende de eerste Wat is waar?
man en vrouw en zei tot hen: ‘Wees vruchtbaar en Vandaag de dag zeggen experts
word talrijk! Ik geef jullie de zorg voor de vissen in dat de wereld niet in zes dagen
de zee, de vogels in de lucht en alle levende wezens geschapen is, maar in miljarden jaren tijd is geëvolueerd.
die op de grond bewegen! Ik geef jullie de planten en Het is goed dat wetenschapde bomen als voedsel.’ En zo gebeurde het. En God pers deze dingen proberen uit
te leggen. De Bijbel vertelt
zag dat alles heel goed was! Het werd avond en het echter iets wat nog veel belangrijker is: God heeft de aarde
werd ochtend; dat was de zesde dag.
En op de zevende dag rustte God van al het werk
dat Hij verricht had.

en de dieren gewild, en boven
alles wilde Hij dat er mannen
en vrouwen waren. Het doet
er niet zoveel toe hoe lang de
schepping heeft geduurd; de
belangrijkste waarheid is dat
God houdt van alles wat Hij
gemaakt heeft.
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