BIJBEL
DICHTBIJ
Bijbel in Gewone Taal
met uitleg
en toepassingen

tbij
h
c
i
D
l
ijbe
B
e
h
c
s
rakti
p
e
z
e
kd
Ontde

Bijbel dichtbij:
De Bijbel die jou vragen stelt!
De Bijbel is het boek voor je leven. Je leert er God in kennen, en je kunt erin ontdekken
wat Gods plan voor de wereld is. Maar de precieze betekenis van de teksten is niet altijd
makkelijk te begrijpen. Bijbel Dichtbij helpt daarbij.
Deze praktische bijbel met de tekst uit de Bijbel in Gewone Taal is een betrouwbare hulp
en perfect om te lezen aan tafel, bij bijbelstudie(kring) en tijdens je stille tijd. Naast veel
achtergrondinformatie vind je op iedere bladzijde persoonlijke vragen. Deze vragen, gesteld
door voorgangers en predikanten uit verschillende kerken, helpen je om te begrijpen
wat Gods Woord je te zeggen heeft. De Bijbel zelf én alle toelichtingen en vragen zijn
geschreven in gewone, begrijpelijke taal.
Met Bijbel Dichtbij komt de Bijbel écht dichtbij.

Koop Bijbel Dichtbij
bij uw boekhandel.
Meer informatie: bijbeldichtbij.nl

€ 45,-

Bijbel Dichtbij is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Nederlands Bijbelgenootschap en de Evangelische Omroep.
De doelstellingen van beide organisaties komen in deze bijbel bij elkaar: de Bijbel dicht bij mensen brengen (NBG), en het
verlangen om verhalen te vertellen over geloven en het volgen van Jezus (EO). Aan Bijbel Dichtbij hebben bijbelwetenschappers,
theologen en voorgangers uit verschillende kerken meegewerkt. De Bijbel is uitgegeven door Royal Jongbloed.

Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna
moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel
Judea en Samaria, en overal op aarde.
Handelingen 1:8

Handelingen inleiding

De handelingen van de apostelen

Wat is het verhaal achter de tekst?
Eerst Jeruzalem, dan de hele wereld

Het boek Handelingen is geschreven toen het geloof in Jezus al op veel plaatsen verspreid
was. Het boek vertelt hoe dat gegaan is.
Handelingen is geschreven door dezelfde schrijver als het evangelie volgens Lucas. Het
boek begint waar het evangelie volgens Lucas ophoudt: Jezus is opgestaan en naar de hemel
gegaan. De apostelen krijgen de opdracht om het goede nieuws over Jezus aan de hele wereld
te vertellen. Dat is niet makkelijk, maar uiteindelijk lukt het hun toch: eerst in Jeruzalem
(Handelingen 1-7), dan in heel Judea en Samaria (Handelingen 8-9), daarna ook in andere
landen (Handelingen 10-26), en uiteindelijk in Rome, de hoofdstad van het grote Romeinse
rijk (Handelingen 27-28).
Hoofdpersonen?

Handelingen 1-8 gaat over de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. De
hoofdpersonen in dit deel van het boek zijn Petrus en de andere apostelen.
In Handelingen 9 komt er een nieuwe hoofdpersoon: Paulus. Als gelovige Jood had Paulus
de christenen vervolgd. Maar op een dag verschijnt de opgestane Jezus aan hem, en die
ontmoeting verandert hem totaal. Hij gaat op weg om het goede nieuws over Jezus ook aan de
niet-Joden in zo veel mogelijk landen te vertellen.
Maar uiteindelijk gaat het de schrijver van dit boek niet om personen, zoals Petrus, Paulus
en de andere apostelen. In dit boek gaat het vooral om het goede nieuws zélf: Gods boodschap
die over de hele wereld verspreid wordt.
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Handelingen inleiding

Wat zijn de thema’s in dit boek?
Het goede nieuws is niet te stoppen

In Lucas 24:49 en Handelingen 1:8 belooft Jezus dat de apostelen de kracht van de heilige
Geest zullen krijgen. Door die kracht zullen zij het goede nieuws overal kunnen vertellen.
Daarbij krijgen ze te maken met allerlei moeilijkheden: ze worden uitgelachen
(Handelingen 17:32), ze komen in de gevangenis terecht (Handelingen 5:17-21;
Handelingen 8:3; Handelingen 12:4; Handelingen 16:23), en sommigen van hen worden
zelfs gedood (Handelingen 7:54-59; Handelingen 12:1-2). Maar uiteindelijk is het goede
nieuws niet te stoppen.
Omgaan met de regels

Jezus was een Jood, en ook de apostelen waren Joden. Maar ze moeten het goede nieuws
ook aan niet-Joden vertellen. Het boek Handelingen laat zien dat die opdracht soms ook
vragen oproept: Gelden de Joodse wetten ook voor niet-Joodse mensen die in Jezus
geloven? Hoef je je aan bepaalde wetten niet te houden als je daardoor makkelijker het
goede nieuws kunt vertellen?
Door dromen en tekens laat God zien dat niet-Joden er net zo bij horen als Joden. In
Handelingen 15 nemen de apostelen daarom een besluit: er zijn maar een paar regels waar
iedereen zich aan moet houden. Op die manier is het voor niemand te moeilijk om Jezus te
volgen.
Toespraken die oproepen tot geloof

Bijna een derde deel van het boek Handelingen bestaat uit toespraken. De belangrijkste
daarvan zijn de toespraken van Petrus (Handelingen 2:14-36; Handelingen 3:12-26),
Stefanus (Handelingen 7:1-53) en Paulus (bijvoorbeeld Handelingen 13:16-41; Handelingen
17:22-31; Handelingen 22:3-21).
Tegen Joodse luisteraars zeggen deze mannen dat Gods beloftes in het Oude Testament
verbonden zijn met het leven, de dood en de opstanding van Jezus. Voor niet-Joden passen ze
hun boodschap aan. In de Griekse stad Athene gebruikt Paulus woorden en begrippen die
lijken op de woorden en begrippen van de Griekse filosofen. Maar alle toespraken hebben
hetzelfde doel: de luisteraars moeten in Jezus gaan geloven.

Hoe kun je dit boek lezen?
Problemen? Nee, kansen!

Volgens het boek Handelingen hebben de eerste christenen het niet makkelijk. Toch – of
misschien juist daarom – lukt het hun om het goede nieuws over Jezus overal te
vertellen, zelfs in de gevangenis! Het is mooi om te zien hoe de gelovigen hun problemen
steeds weer veranderen in kansen. Dat doen ze met de hulp van de heilige Geest.
1952

6
Toen vroegen de apostelen aan Jezus: ‘Heer, is
dat dan het moment waarop u koning van Israël
zult worden?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Jullie hoeven
niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet
alleen mijn Vader. 8 Maar jullie zullen kracht krijgen

Jezus gaat naar de hemel
Toen vroegen de apostelen aan Jezus: ‘Heer, is
dat dan het moment waarop u koning van Israël
zult worden?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Jullie hoeven
niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet
alleen mijn Vader. 8 Maar jullie zullen kracht krijgen
van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal
in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en
Samaria, en overal op aarde.’
6

De handelingen van de apostelen

Handelingen 1

Lucas begint aan zijn tweede boek
1-2
Beste
Theofilus,
In mijn eerste boek heb ik geschreven over

Lucas begint aan zijn tweede boek
1-2
Beste Theofilus,
In mijn eerste boek heb ik geschreven over
alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Het eind
van dat boek gaat over de dag dat Jezus naar de
hemel ging. Op die dag sprak hij met de apostelen,
die hij uitgekozen had met hulp van de heilige
Geest. Jezus vertelde hun wat ze moesten doen.
Daarna ging hij naar de hemel.

1
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Jezus gaat naar de hemel

Wat betekent jouw naam? (Handelingen 1-2)
De schrijver van Handelingen schrijft zijn boek voor
iemand met de naam Theofilus. Die naam betekent:
‘vriend van God’, of: ‘geliefde van God’. Wat mooi als
je zo genoemd wordt!
Ken je iemand met een naam die iets bijzonders
betekent? En past die naam bij hem of haar?

De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood
weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren
bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij
hen, en dan sprak hij met hen over Gods nieuwe
wereld.

3

Jezus geeft de apostelen een opdracht
Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij
tegen de apostelen: ‘Jullie moeten in Jeruzalem
blijven. Blijf daar wachten. Want mijn Vader heeft
beloofd om jullie de heilige Geest te geven. Dat heb
ik jullie al verteld. 5 Het zal over een paar dagen
gebeuren: dan zullen jullie met de heilige Geest
gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes
mensen doopte, want Johannes doopte met water.’

Jezus gaat naar de hemel
9
Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen
hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee,
zodat ze hem niet meer konden zien.
10
Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te
kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze
hadden witte kleren aan. 11 Ze zeiden: ‘Mannen uit
Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven
kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal
terugkomen op de wolken.’
Vertrokken (Handelingen 1:9-11)
Jezus vertrekt. Dat vertrek lijkt heel plotseling. De
apostelen hadden verwacht dat Jezus nu koning zou
worden. En dat hij Israël zou bevrijden. Gelukkig zijn
er de engelen, die beloven dat Jezus terug zal komen.
Ooit. Ondertussen moeten we niet naar de lucht
blijven kijken, maar naar de wereld om ons heen.

4
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De apostelen gaan terug naar de stad
12
Toen gingen de apostelen van de Olijfberg terug
naar Jeruzalem. Die berg ligt vlak bij Jeruzalem, het
is niet meer dan een kwartier lopen.
13
In Jeruzalem gingen de apostelen naar het huis
waar ze steeds bij elkaar kwamen. De apostelen

1:1-11 Marcus 16:19-20; Lucas 24:36-53 1:1-2 Lucas 1:1-4 1:3 Handelingen 13:31 1:4 Lucas 24:49; Handelingen 10:41 1:5 Lucas 3:16;
Handelingen 11:16; 13:24-25; 19:4 1:6 Lucas 19:11; 24:21 1:7 Matteüs 24:36-37 1:8 Lucas 24:47-48; Handelingen 1:21-22; 4:33; 5:32; 26:20
1:11 Matteüs 26:64; Lucas 21:27 1:13 Lucas 6:14-16

Handelingen 1

De handelingen van de apostelen

Handelingen 1 en 2

Die kan dan samen met ons gaan vertellen dat Jezus
is opgestaan uit de dood.
Het moet iemand zijn die vanaf het begin steeds
bij ons geweest is. Iemand die er al bij was toen de
Heer Jezus gedoopt werd door Johannes. En die er
ook bij was toen Jezus naar de hemel ging.’

Petrus vertelt over de dood van Judas
15
Op een dag waren de volgelingen van Jezus weer
bij elkaar. Het was een groep van ongeveer 120
gelovigen. Toen ging Petrus staan en zei: 16-20 ‘Beste
vrienden, jullie weten wat er met Judas gebeurd is.
Judas was een leerling van Jezus. Hij hoorde bij ons
en deed hetzelfde werk als wij. Maar hij heeft Jezus
verraden. Hij hielp de mensen die Jezus gevangen
wilden nemen. En hij kreeg daar geld voor.
Met dat geld heeft Judas een stuk land gekocht.
En daar, op dat land, is hij gevallen. Hij viel zo hard
dat zijn buik openscheurde en zijn ingewanden
naar buiten kwamen.
Iedereen in Jeruzalem heeft gehoord wat er
gebeurd is. Ze noemen dat stuk land nu Akeldama.
Dat betekent: bloedland.’
Er moet een nieuwe apostel komen
Petrus zei verder: ‘Het moest wel zo aflopen met
Judas. Dat staat al in de heilige boeken. In het boek
Psalmen zegt David: «Laat zijn huis leeg zijn, laat er
niemand meer wonen.» Dat zijn woorden van de
heilige Geest, die over Judas gaan.
Maar in het boek Psalmen staat ook dit: «Laat een
ander zijn werk gaan doen.» 21-22 Dat betekent dat er
iemand anders in de plaats van Judas moet komen.

waren: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas.
Verder nog Filippus, Tomas, Bartolomeüs, Matteüs,
en Jakobus, de zoon van Alfeüs. En ook Simon de
Zeloot. Ten slotte nog Judas, de zoon van Jakobus.
14
In het huis waren ook de vrouwen die met Jezus
meegegaan waren naar Jeruzalem. En ook Maria, de
moeder van Jezus, en zijn broers waren er. Ze waren
voortdurend aan het bidden, samen met de
apostelen.

Mattias wordt uitgekozen
23
Toen noemden de gelovigen twee namen: Mattias
en Josef Barsabbas, die ze ook wel Justus noemden.

Mattias komt in de plaats van Judas

Die kan dan samen met ons gaan vertellen dat Jezus
is opgestaan uit de dood.
Het moet iemand zijn die vanaf het begin steeds
bij ons geweest is. Iemand die er al bij was toen de
Heer Jezus gedoopt werd door Johannes. En die er
ook bij was toen Jezus naar de hemel ging.’

Handelingen 1 en 2

waren: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas.
Verder nog Filippus, Tomas, Bartolomeüs, Matteüs,
en Jakobus, de zoon van Alfeüs. En ook Simon de
Zeloot. Ten slotte nog Judas, de zoon van Jakobus.
14
In het huis waren ook de vrouwen die met Jezus
meegegaan waren naar Jeruzalem. En ook Maria, de
moeder van Jezus, en zijn broers waren er. Ze waren
voortdurend aan het bidden, samen met de
apostelen.

Mattias wordt uitgekozen
23
Toen noemden de gelovigen twee namen: Mattias
en Josef Barsabbas, die ze ook wel Justus noemden.
24-25
En iedereen begon te bidden tot God: ‘Heer, u
kent de harten van de mensen. Laat ons dus zien
wie u gekozen hebt in de plaats van Judas. Judas is
gestraft voor zijn verraad, en gestorven. Wie moet
nu het werk gaan doen dat Judas niet meer wilde
doen? Wie moet apostel worden in zijn plaats?’
26
Toen moesten Mattias en Justus met elkaar
loten. En God wees Mattias aan. Mattias werd de
twaalfde apostel.

Bidden en loten (Handelingen 1:23-26)
‘Zullen we erom loten wie de nieuwe dominee,
ouderling of diaken wordt?’ Die woorden hoor je
niet vaak in de kerk. Toch besluiten de apostelen om
op die manier een nieuwe apostel aan te stellen.
Eerst kiezen ze twee betrouwbare mensen uit.
Daarna bidden ze. Ten slotte wordt er geloot wie van
de twee de nieuwe apostel zal worden. De apostelen
vertrouwen erop dat God dat bepaalt.
Hoe denk jij dat kerkleiders aangesteld moeten
worden?

De komst van de heilige Geest
De gelovigen krijgen de heilige Geest
1
Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren
alle gelovigen bij elkaar in een huis. 2 Opeens
kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk

2

1:16-20 Psalm 69:26; 109:8; Matteüs 27:3-8; Lucas 22:3-6,47 1:21-22 Lucas 3:21; 24:51; Handelingen 2:32; 10:39-42 1:24-25 Psalm 139:1
1:26 Spreuken 16:33 2:1 Leviticus 23:15-21; Deuteronomium 16:9-12
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Handelingen 2

wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze
vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch
allemaal?’ 13 Maar anderen lachten om de gelovigen
en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’

1956

alsof het hard begon te waaien. Het was overal in
huis te horen. 3 Ook zagen de gelovigen iets dat op
vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en
op iedereen kwam een vlam neer.
4
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen.
Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.

Niet serieus genomen (Handelingen 2:12-13)
Soms begrijpen mensen niet goed dat het geloof
belangrijk voor je is, en nemen ze je niet serieus. De

De gelovigen spreken vreemde talen
5
Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden
uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om
het Pinksterfeest te vieren. 6 Toen het geluid uit de
hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze
begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de
gelovigen spreken in zijn eigen taal.
7
Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen
die daar praten, komen allemaal uit Galilea. 8 Hoe
kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in
onze eigen taal? 9-11 Wij komen allemaal ergens
anders vandaan. Sommigen van ons komen uit
landen in het oosten. Anderen komen uit landen in
het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen
komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen
komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van
Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de
wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken
komen en Joods geworden zijn. En toch horen we
allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld
wordt over de geweldige dingen die God doet.’
12
De mensen snapten er helemaal niets van, en ze

Voor alle gelovigen! (Handelingen 2:4)

Voor alle gelovigen! (Handelingen 2:4)
De heilige Geest komt in alle gelovigen. Alle
leerlingen ontvangen de Geest. Ook Tomas, die eerst
nog twijfelde. En zelfs Petrus, die had gezegd dat hij
Jezus niet kende.
Hoe je verleden ook is: je hoeft geen volmaakte
gelovige te zijn. De Geest komt in iedereen die
daarom vraagt.

wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze
vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch
allemaal?’ 13 Maar anderen lachten om de gelovigen
en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’
Niet serieus genomen (Handelingen 2:12-13)
Soms begrijpen mensen niet goed dat het geloof
belangrijk voor je is, en nemen ze je niet serieus. De
leerlingen van Jezus laten zich daar niet door
tegenhouden. Zij blijven de mensen vertellen over
God.
Hoe reageer jij als mensen jouw geloof niet serieus
nemen?

Petrus vertelt over de profeet Joël
14
Toen kwam Petrus naar voren. Hij begon de
mensen toe te spreken en zei: ‘Beste mensen in
Jeruzalem, ik zal jullie vertellen wat dit allemaal
betekent. Luister goed naar mijn woorden. 15 Jullie
denken dat wij dronken zijn. Maar dat is niet zo,
want het is nog maar negen uur in de ochtend!
16
Nee, vandaag gebeurt er iets waarover de
profeet Joël al gesproken heeft. In zijn boek staat:
17
«God zegt: Als het einde van de tijd dichtbij is, zal
ik mijn Geest geven aan de mensen. Aan mannen en
vrouwen, aan oude en jonge mensen. Dan zullen ze
dromen krijgen en als profeten spreken. 18 Ja, ik zal
mijn Geest geven aan alle mensen die mij dienen.
Dan zullen ze mijn boodschap bekendmaken.
19
Ik zal wonderen doen in de hemel, en
bijzondere dingen laten zien op aarde. Jullie zullen
bloed zien, en vuur en rookwolken. 20 De zon zal
zwart worden, en de maan zo rood als bloed. Als dat
allemaal gebeurt, dan is de grote en geweldige dag
dat ik kom, dichtbij. 21 Op die dag zal iedereen gered
worden die mij om hulp vraagt.»

2:4 Handelingen 2:9-11; 19:6 2:17-21 Joël 3:1-5 2:19 Lucas 21:11 2:20 Jesaja 13:10; 24:23; Matteüs 24:29; Lucas 21:25-26; Openbaring 6:12-13;
8:12
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alsof het hard begon te waaien. Het was overal in
huis te horen. 3 Ook zagen de gelovigen iets dat op
vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en
op iedereen kwam een vlam neer.
4
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen.
Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.

Joël inleiding

De dag van de Heer

Joël

De dag van de Heer is in de boeken
de profeten
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vanmoeten
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‘Dan zullen de aarde en de hemel beven. Dan geven de zon en de maan geen licht meer, en
ook de sterren verliezen hun glans’ (Joël 2:10-11; zie
Joël 3:1-3).
Joëlook
2:13-14
In het eerste deel van Joël waarschuwt Joël dat God het volk op die dag zwaar zal
straffen. Het volk doet niet wat God vraagt. Alleen door spijt te tonen, kunnen de mensen
de zware straf tegenhouden.
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(586 voor Christus, zie 2 Koningen 25:1-12). Volgens anderen spreekt
Joël over latere gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël.
Joël heeft een belangrijke reden waarom hij als profeet aan het werk gaat. Hij wil zijn
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boek lezen?
waarschuwen, want hij is heel erg geschrokken door een ramp die het land
getroffen heeft. Een grote groep sprinkhanen heeft alle planten vernietigd, zodat het
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Joël inleiding

Wat zijn de thema’s in dit boek?

Opbouw van het boek

Het eerste deel van het boek Joël (Joël 1:2-2:17) is negatief. Joël heeft veel kritiek op zijn
volk. Hij beschrijft eerst hoe het land door sprinkhanen verwoest is. Daarna zegt hij dat
dit het begin is van de komst van de dag van de Heer: God zelf is als legerleider op weg
om oorlog te voeren met Juda. Joël waarschuwt voor dat gevaar. Hij roept zijn luisteraars
op om hun leven te veranderen en trouw te zijn aan God.
Het tweede deel (Joël 2:18-4:21) is positiever. Joël belooft dat het verwoeste land hersteld
zal worden. Maar dan moet het volk wel terugkeren naar God. Dan zal God zijn geest
geven aan alle mensen. Aan het eind van het boek vertelt Joël opnieuw over de komst van
de dag van de Heer. Op die dag worden de vijanden van Gods volk vernietigd. Maar God
zal zorgen dat het weer goed gaat met zijn volk.
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Joël inleiding

De dag van de Heer

Joël
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‘Dan zullen de aarde en de hemel beven. Dan geven de zon en de maan geen licht meer, en
ook de sterren verliezen hun glans’ (Joël 2:10-11; zie
Joël 3:1-3).
Joëlook
2:13-14
In het eerste deel van Joël waarschuwt Joël dat God het volk op die dag zwaar zal
straffen. Het volk doet niet wat God vraagt. Alleen door spijt te tonen, kunnen de mensen
de zware straf tegenhouden.
Dan
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volk redden.
Dan zullen de mensen door
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(586 voor Christus, zie 2 Koningen 25:1-12). Volgens anderen spreekt
Joël over latere gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël.
Joël heeft een belangrijke reden waarom hij als profeet aan het werk gaat. Hij wil zijn
Hoe kun je ditluisteraars
boek lezen?
waarschuwen, want hij is heel erg geschrokken door een ramp die het land
getroffen heeft. Een grote groep sprinkhanen heeft alle planten vernietigd, zodat het
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niet meer mogelijk is om in het land te leven.
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God
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dag nu begonnen.

Joël inleiding

Wat zijn de thema’s in dit boek?

Opbouw van het boek

Het eerste deel van het boek Joël (Joël 1:2-2:17) is negatief. Joël heeft veel kritiek op zijn
volk. Hij beschrijft eerst hoe het land door sprinkhanen verwoest is. Daarna zegt hij dat
dit het begin is van de komst van de dag van de Heer: God zelf is als legerleider op weg
om oorlog te voeren met Juda. Joël waarschuwt voor dat gevaar. Hij roept zijn luisteraars
op om hun leven te veranderen en trouw te zijn aan God.
Het tweede deel (Joël 2:18-4:21) is positiever. Joël belooft dat het verwoeste land hersteld
zal worden. Maar dan moet het volk wel terugkeren naar God. Dan zal God zijn geest
geven aan alle mensen. Aan het eind van het boek vertelt Joël opnieuw over de komst van
de dag van de Heer. Op die dag worden de vijanden van Gods volk vernietigd. Maar God
zal zorgen dat het weer goed gaat met zijn volk.
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De sprinkhanen die het land aangevallen hebben,
leken op een heel groot leger. Ze waren niet te
tellen. En hun tanden waren zo scherp als de tanden

Joël

Joël 1

1
Joël, de zoon van Petuel, was een profeet. De
Heer sprak tegen hem. Nu volgt wat Joël van de
Heer moest zeggen.

1

1

Joël, de zoon van Petuel, was een profeet. De
Heer sprak tegen hem. Nu volgt wat Joël van de
Heer moest zeggen.
1

De Heer straft zijn volk
Sprinkhanen hebben alles opgegeten
2-4
Leiders en inwoners van Juda, luister naar mij.
Luister allemaal goed! Jullie weten dat er vroeger
sprinkhanen geweest zijn. Die hebben alles
opgegeten. Ze hebben alle planten kapotgemaakt
en alle bladeren opgegeten. Ze aten door totdat er
niets meer over was.
Jullie moeten dat vertellen aan je kinderen, en zij
moeten het aan hun kinderen vertellen. Iedereen
moet het steeds weer doorvertellen. Want er is nog
nooit zo’n ramp gebeurd! Jullie hebben nog nooit
zoiets ergs meegemaakt.
Vertel het door (Joël 1:1-4)
In veel culturen vertellen de mensen elkaar verhalen
van vroeger. Zo geven zij wijze lessen van hun
voorouders aan elkaar door. Joël moet van God het
verhaal van de ramp met de sprinkhanen
doorvertellen. Iedereen in Juda moet het horen: alle
kinderen, en hun kinderen later ook weer.
Welke gebeurtenissen vind jij belangrijk om door te
vertellen?

Alles is kapot
5
Huil maar als je graag dronken bent! Klaag maar
als je van wijn houdt! Want er is geen wijn meer om
te drinken. 6-7 Alle druiven zijn opgegeten door de
sprinkhanen. Nergens hangen meer vijgen in de
bomen, en overal liggen kale takken en dode
bomen.

De sprinkhanen die het land aangevallen hebben,
leken op een heel groot leger. Ze waren niet te
tellen. En hun tanden waren zo scherp als de tanden
van leeuwen.

Joël 1

Joël

Er is geen eten en drinken meer
8
Trek rouwkleren aan en huil! Net zoals een bruid
huilt als haar bruidegom sterft.
9-10
De priesters van de Heer huilen, want de
velden zijn verwoest. Er groeit geen koren meer op
het land, en de druivenplanten zijn dood. Daarom
kan niemand graan of wijn naar de tempel brengen
om te offeren. En er zijn ook geen olijven meer om
olie van te maken.
11-12
Boeren, stop met werken en huil! Want er
groeit geen koren meer op het land. De oogst is
helemaal verwoest, en ook in de wijngaard is geen
werk meer. Want alle druivenplanten en
fruitbomen zijn dood, alle vruchten zijn
verdwenen. En ook het plezier van de mensen is
verdwenen.
Iedereen moet bidden tot de Heer
Priesters, trek rouwkleren aan en klaag. Dienaren
van God, blijf de hele nacht wakker en huil! Want
niemand brengt nog offers in de tempel van God.
14
Kies een dag uit waarop iedereen naar de
tempel moet komen. Niemand mag die dag iets
eten of drinken. Roep alle leiders en inwoners van
Juda bij elkaar. Want iedereen moet bidden tot de
Heer, jullie God.
13

Huil! (Joël 1:11-14)
‘Stop met werken en huil!’ Heb je ooit zo’n oproep
gehoord? Vaak proberen we het tegenovergestelde te
doen als er iets ergs gebeurt: doorgaan, alles doen

1:2-4 Deuteronomium 28:38; Psalm 105:34-35; Amos 4:9; 7:1-2 1:5 Deuteronomium 28:39 1:6-7 Jeremia 46:22-23 1:11-12 Jesaja 16:10-11
1:14 Joël 2:15-16
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Joël 1 en 2

Joël bidt tot de Heer
19-20
Ik bid tot u, Heer. Want de velden zijn droog
door de hete zon, en alle bomen zijn dood. Door de
rivieren stroomt geen water meer. Zelfs de wilde
dieren roepen om u.
De dag van de Heer is verschrikkelijk
1
Luister allemaal goed! De dag dat de Heer
komt, is dichtbij! Iedereen moet bang zijn
voor die dag. Waarschuw daarom voor het gevaar,
blaas op de trompet op de heilige berg Sion. 2 Want
die dag is een heel donkere dag. Het is een dag met
dikke, dreigende wolken.

2

wat we kunnen, en vooral niet in paniek raken en
verdrietig zijn!
Huilen lijkt een teken van zwakte, maar volgens Joël
kan alleen huilen de situatie echt veranderen.
Waarom is dat, denk je?

zo veel sprinkhanen komen. 3 Voordat ze er zijn, is
het land net zo mooi als de tuin van Eden. En als ze
weer weg zijn, is alles net zo dood als in de woestijn.
Dan kan er niets en niemand meer leven.
4
De sprinkhanen lijken op paarden. Ze rennen
hard en zijn klaar voor de strijd. 5 Je hoort ze
aankomen! In de verte klinkt het als het lawaai van
De dag van de Heer is dichtbij
15
De dag dat de Heer komt, is dichtbij. Die dag zal
verschrikkelijk zijn! De machtige God zorgt voor
een tijd van grote rampen. 16 Dat kun je nu al zien,
want er is niets meer te eten. En niemand is meer
vrolijk in de tempel van de Heer.
17
De grond is droog en er kan niets meer groeien.
Ook het eten dat bewaard werd, is weg. Want de
schuren met graan zijn afgebroken. Nergens is
meer eten te vinden. 18 Je hoort koeien loeien van de
honger. Schapen zoeken overal naar eten, maar ze
vinden nergens gras.

zo veel sprinkhanen komen. 3 Voordat ze er zijn, is
het land net zo mooi als de tuin van Eden. En als ze
weer weg zijn, is alles net zo dood als in de woestijn.
Dan kan er niets en niemand meer leven.
4
De sprinkhanen lijken op paarden. Ze rennen
hard en zijn klaar voor de strijd. 5 Je hoort ze
aankomen! In de verte klinkt het als het lawaai van
paarden en wagens. Maar als ze dichtbij zijn, klinkt
het als droge takken die knetteren in een vuur.
De sprinkhanen lijken op sterke soldaten, die
klaar zijn voor de strijd. 6 Als ze komen, is iedereen
bang. Iedereen wordt wit van schrik.
Bedreigd (Joël 2:1-6)
Je ziet het soms in films: een grote ramp die op een
stad afkomt. Iedereen is vreselijk bang en in paniek.
Soms hoef je alleen maar naar het nieuws te kijken
om hetzelfde gevoel te krijgen: overal oorlog,
overstromingen en andere bedreigingen.
Hoe ga jij om met dit soort berichten? Kan het boek
Joël je daarbij helpen?

De sprinkhanen zijn niet bang. Ze rennen naar
voren en klimmen als soldaten over de stadsmuur.
Ze lopen naast elkaar, en niet één verlaat zijn plek.
8
Niet één duwt een ander opzij, allemaal hebben ze
hun eigen plaats. Het helpt niet om er een paar te
doden, want hun leger blijft altijd even sterk.
9
De sprinkhanen vallen de stad aan. Ze klimmen
over de muren en gaan de huizen binnen. Ze
klimmen als dieven door de ramen.
7

De Heer komt met zijn leger
De Heer zal komen met zijn leger. Zijn leger is
groot en machtig, en het doet alles wat hij wil. Dan
zullen de aarde en de hemel beven. Dan geven de
zon en de maan geen licht meer, en ook de sterren
verliezen hun glans. Als de Heer komt, klinkt het
alsof het onweert.
10-11

De sprinkhanen vallen de stad aan
Er komen nog veel meer sprinkhanen. Ze lijken op
een heel groot leger. Als ze dichterbij komen, zie je
pas hoe veel het er zijn. Nog nooit zijn er zo veel
sprinkhanen geweest, en er zullen ook nooit meer
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Joël 1 en 2

wat we kunnen, en vooral niet in paniek raken en
verdrietig zijn!
Huilen lijkt een teken van zwakte, maar volgens Joël
kan alleen huilen de situatie echt veranderen.
Waarom is dat, denk je?

De dag dat de Heer komt, zal verschrikkelijk zijn.
Niemand zal dan in leven blijven.

Alles staat op het spel! (Joël 2:15-17)
Iemand wegroepen van zijn of haar bruiloft, dat doe
je niet zomaar. Toch zegt Joël dat iedereen direct
naar de tempel moet komen om te bidden, ook oude
mensen, kleine kinderen, en zelfs mensen die hun

Joël 2

Het volk moet luisteren naar de Heer
De Heer zegt: ‘Ik wil dat jullie mij weer
12

Alles staat op het spel! (Joël 2:15-17)
Iemand wegroepen van zijn of haar bruiloft, dat doe
je niet zomaar. Toch zegt Joël dat iedereen direct
naar de tempel moet komen om te bidden, ook oude
mensen, kleine kinderen, en zelfs mensen die hun
bruiloft vieren. Er is iets heel belangrijks!
Zijn er momenten geweest in jouw leven waarop je
alles los moest laten en alleen nog maar kon bidden?

Het volk moet luisteren naar de Heer
12
De Heer zegt: ‘Ik wil dat jullie mij weer
gehoorzamen. Ga vasten, en laat je verdriet en je
tranen aan mij zien.
Vasten (Joël 2:12)
Sommige mensen vasten in de tijd voor Pasen. Ze
drinken dan bijvoorbeeld geen alcohol of eten geen
snoep en koek. Zo denken ze beter na over wat ze
hebben, en richten ze zich op God.
Vast jij weleens? Waarom doe je dat wel of niet?

Jullie moeten naar mij luisteren. Dat moeten
jullie niet alleen beloven, maar ook echt doen.
Misschien krijg ik medelijden, en zal ik mijn plan
veranderen. Dan zal ik weer iets op het land laten
groeien, en dan hebben jullie weer graan en wijn
om te offeren.
Want ik ben een goede God. Ik ben vol liefde en
geduld. Ik ben trouw, en ik houd er niet van om
mensen te straffen.’

13-14

Iedereen moet bidden
Blaas op de trompet in Jeruzalem. Kies een dag uit
waarop iedereen naar de tempel moet komen.
Iedereen moet die dag vasten. 16 Roep alle mensen
bij elkaar, ook de oude mensen en alle kleine
kinderen. Roep zelfs mensen weg van hun bruiloft!
Zorg dat iedereen klaar is om naar de tempel te
gaan.
17
Priesters, ga naar de tempel en bid bij het
altaar: ‘Heer, red ons, want wij zijn uw eigen volk.
Andere mensen lachen ons uit en vragen waarom u
niets doet.’
15

Joël 2

De dag dat de Heer komt, zal verschrikkelijk zijn.
Niemand zal dan in leven blijven.

De Heer redt zijn volk
De Heer krijgt medelijden
18
De Heer zal medelijden krijgen met de mensen
van zijn volk, en hij zal hen redden.
19
Dit zegt de Heer tegen zijn volk: ‘Ik zal jullie
weer brood, wijn en olijven geven. Er zal meer dan
genoeg te eten zijn, en niemand zal jullie meer
uitlachen. 20 Jullie vijanden dachten dat ze sterk
waren, maar ik zal ze wegjagen. Ik jaag ze naar het
westen en naar het oosten. Ik jaag ze naar de
woestijn, en ik laat ze verdwijnen in de zee. Overal
zullen jullie de geur van hun dode lichamen
ruiken.’
De Heer doet bijzondere dingen
De velden zullen niet langer leeg zijn. Er gaat weer
van alles groeien, want de Heer heeft bijzondere
dingen gedaan. 22 De dieren hoeven niet meer bang
te zijn, want de woestijn wordt weer groen. Ook
daar gaat weer van alles groeien. De bomen zullen
weer vruchten hebben.
23
De inwoners van Jeruzalem kunnen weer vrolijk
zijn en juichen. Want de Heer, jullie God, geeft
regen om alles te laten groeien. Hij laat het in ieder
seizoen regenen op het goede moment. 24 Daarom is
er weer graan, zelfs meer dan jullie nodig hebben.
En ook de bakken met druiven en olijven zijn weer
helemaal vol.
21

2:13-14 Jeremia 31:3; Jona 3:9; 1 Korintiërs 13:4 2:15 Joël 1:14 2:17 Exodus 32:11-12; Psalm 42:4,11; 79:10; Micha 7:10; Maleachi 2:17
2:19 Deuteronomium 11:13-15 2:23 Deuteronomium 11:13-15
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De dag van de Heer
1608

Straf voor Israël en Juda
Bij sommige profeten is de dag van de Heer niet alleen
een dag waarop vijandige volken gestraft en de Israëlieten
gered worden. Ook de Israëlieten moeten opletten. Zij
hopen wel dat de Heer hun vijanden hard straft, en de
Israëlieten altijd zal redden. Maar vooral de profeet Amos
waarschuwt hen: ‘Jullie verlangen naar de dag dat de Heer
komt. Maar wat zal die dag brengen? Alleen donker en
geen licht. Het is een verschrikkelijke dag! Alsof je op de
vlucht bent voor een leeuw en dan aangevallen wordt
door een beer. En als je dan aan de beer ontsnapt bent,
word je in je huis gebeten door een giftige slang. De dag
van de Heer zal donker zijn, zonder licht. Donker als de
nacht, zonder enige glans’ (Amos 5:18-20).
Zo probeert Amos de Israëlieten ervan te overtuigen dat
zij zich moeten houden aan de wetten van God. En als dat
niet gebeurt, zal de straf even hard zijn als de straf voor de
vijanden.
Op dezelfde manier waarschuwt de profeet Sefanja de
Judeeërs in de stad Jeruzalem (Sefanja 1:8-9).

De dag van de Heer

Straf voor Israël en Juda
Bij sommige profeten is de dag van de Heer niet alleen
een dag waarop vijandige volken gestraft en de Israëlieten
gered worden. Ook de Israëlieten moeten opletten. Zij
hopen wel dat de Heer hun vijanden hard straft, en de
Israëlieten altijd zal redden. Maar vooral de profeet Amos
waarschuwt hen: ‘Jullie verlangen naar de dag dat de Heer
komt. Maar wat zal die dag brengen? Alleen donker en
geen licht. Het is een verschrikkelijke dag! Alsof je op de
vlucht bent voor een leeuw en dan aangevallen wordt

Straf voor de volken
In de meeste profetische boeken is ‘de dag van de Heer’
een straf voor de volken, vanwege al het kwaad dat zij
gedaan hebben. Die volken zijn bijvoorbeeld de
Egyptenaren, de Filistijnen, de Moabieten, de Babyloniërs,
de Midjanieten, de Ammonieten en de Feniciërs. Als de
dag van de Heer komt, zullen zij gestraft worden voor al
het onrecht dat ze gedaan hebben. Het volk Israël zal op
die dag gered worden. Maar voor de andere volken wordt
die dag dus een grote ramp.
In Jesaja 13 bijvoorbeeld zijn bekende teksten te vinden
over de straf voor de Babyloniërs. En lees Jeremia
46:10-12 over de straf voor de Egyptenaren op de dag
van de Heer. Ook Ezechiël 30 gaat daarover. De profeet
Ezechiël moet iedereen ervan overtuigen hoe erg die dag
is: ‘Iedereen moet huilen en roepen: ‘Wat een
verschrikkelijke dag!’ Want de dag dat de Heer komt, is
dichtbij. Het zal een donkere, dreigende dag zijn. Op die
dag zal de Heer rechtspreken over alle volken.’
Volgens de profeet Joël zullen grote rampen niet alleen de
aarde treffen, maar zelfs de zon, de maan en de sterren: ‘Ik
zal wonderen doen in de hemel en op de aarde. Jullie
zullen bloed zien, en vuur en rookwolken. Want de
verschrikkelijke dag dat ik kom, is dichtbij. De zon zal zwart
worden, en de maan zo rood als bloed.’ (Joël 3:3-4)

In de profetische boeken van het Oude Testament is ‘de
dag van de Heer’ een bekend begrip. Het is een dag
waarop de God van Israël zijn vijanden straft voor alles
wat zij verkeerd gedaan hebben. Daarom waarschuwen
profeten voor de komst van die dag.
In het Nieuwe Testament kunnen met ‘de dag van de Heer’
verschillende dingen bedoeld zijn:
• De zondag: dat is de dag waarop Christus is opgestaan
(Openbaring 1:10).
• De dag waarop Christus zal terugkomen.

In de profetische boeken van het Oude Testament is ‘de
dag van de Heer’ een bekend begrip. Het is een dag
waarop de God van Israël zijn vijanden straft voor alles
wat zij verkeerd gedaan hebben. Daarom waarschuwen
profeten voor de komst van die dag.
In het Nieuwe Testament kunnen met ‘de dag van de Heer’
verschillende dingen bedoeld zijn:
• De zondag: dat is de dag waarop Christus is opgestaan
(Openbaring 1:10).
• De dag waarop Christus zal terugkomen.
• De dag aan het einde van de tijd waarop God de goede
en de slechte mensen scheidt. De slechte mensen worden
dan gestraft. De goede mensen mogen wonen in Gods
nieuwe wereld.

Een dag van vrede en zegen
In de profetische boeken van het Oude Testament staan
ook teksten over een dag waarop God zal zorgen voor
vrede in de wereld. Die vrede is bedoeld voor de volken
op aarde. In Jesaja 2:2-4 beschrijft de profeet die dag
waarop alles anders wordt. De volken zullen naar de stad
Jeruzalem gaan en samenkomen op de berg Sion. Daar
zullen ze van hun wapens gereedschap maken om het
land te bewerken, in plaats van oorlog tegen elkaar te
voeren.
De profeet Jesaja noemt ook een dag waarop alles in
Jeruzalem er weer prachtig uitziet. Het land zal genoeg
opbrengen voor iedereen (Jesaja 4:2-6). Dat is ook de dag
waarop iedereen met zijn buren in zijn eigen wijngaard en
onder zijn eigen vijgenboom zal zitten (Micha 4:4).
In het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, is
er ook een dag waarop God oordeelt over de hele
wereld (Openbaring 16:14). Dat is de dag waarop alle
slechte machten door God worden overwonnen. Dan
maakt God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
(Openbaring 21:1-7).

De dag van de Heer

De dag van de Heer

Joël 2 en 3

te maken dat er voor God geen verschil is tussen Joden
en mensen van andere volken (Romeinen 10:11-13).

De Heer zorgt voor een veilige plek
1-2
De Heer zegt: ‘Daarna zal ik aan alle mensen
mijn geest geven. Aan mannen en vrouwen,
aan oude en jonge mensen, en zelfs aan slaven en
slavinnen. Aan alle mensen zal ik mijn geest geven.
Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten
spreken.

3

te maken dat er voor God geen verschil is tussen Joden
en mensen van andere volken (Romeinen 10:11-13).

Gods geest voor alle mensen

Nieuwe betekenis
Petrus en Paulus gebruiken dus de tekst uit Joël 3:1-5, en
ze geven er in hun eigen situatie een nieuwe betekenis
aan. Volgens Joël zullen alle Judeeërs door Gods geest als

De Heer maakt alles weer goed
25
Dit zegt de Heer: ‘Ik had een groot leger van
sprinkhanen op jullie afgestuurd. Ze hebben alle
bladeren opgegeten, en ze hebben alle planten
kapotgemaakt. Ze aten alles op, totdat er niets meer
overbleef. Maar nu zal ik alles weer goedmaken.
26-27
Jullie zullen weer te eten hebben, meer dan
genoeg. Jullie zullen mij weer danken, want ik heb
bijzondere dingen voor jullie gedaan. Ik ben de
Heer, jullie God. Jullie zullen nooit meer
uitgelachen worden. En jullie zullen weten dat ik
altijd bij jullie ben. Alleen ik ben de Heer, de God
van Israël!’

Petrus en Paulus
In Joël 3:1-5 belooft de profeet Joël dat God zijn geest
aan alle mensen zal geven. Deze verzen staan ook in het
Nieuwe Testament: Petrus noemt deze tekst in zijn
toespraak op het Pinksterfeest, als hij uitlegt dat de
heilige Geest voor iedereen gekomen is (Handelingen
2:17-21). Joël belooft dat de dag van de Heer een dag

Petrus en Paulus
In Joël 3:1-5 belooft de profeet Joël dat God zijn geest
aan alle mensen zal geven. Deze verzen staan ook in het
Nieuwe Testament: Petrus noemt deze tekst in zijn
toespraak op het Pinksterfeest, als hij uitlegt dat de
heilige Geest voor iedereen gekomen is (Handelingen
2:17-21). Joël belooft dat de dag van de Heer een dag
van redding is. God zal op die dag zijn geest geven aan
alle Judeeërs. Dat betekent dat zij zonder angst een
nieuw leven met God kunnen beginnen.
Joël zegt heel duidelijk dat iedereen op die dag de geest
van God zal krijgen. Het maakt dan niet uit of iemand
jong of oud, man of vrouw, slaaf of meester is. Die
belofte klinkt zo algemeen dat Paulus de tekst later ook
gebruikt. Hij gebruikt de woorden van Joël om duidelijk

Joël 2 en 3

Gods geest voor alle mensen

Nieuwe betekenis
Petrus en Paulus gebruiken dus de tekst uit Joël 3:1-5, en
ze geven er in hun eigen situatie een nieuwe betekenis
aan. Volgens Joël zullen alle Judeeërs door Gods geest als
profeten gaan spreken. Petrus legt dat spreken uit als het
spreken in andere talen. Paulus legt uit dat de woorden
in Joël 3:5 ook grote betekenis hebben voor christenen:
als zij Jezus aanroepen als hun Heer, zullen ze gered
worden (Romeinen 10:13).
Zo krijgen de woorden van de Bijbel steeds een nieuwe
betekenis.

Ik zal wonderen doen in de hemel en op de
aarde. Jullie zullen bloed zien, en vuur en
rookwolken. 4 Want de verschrikkelijke dag dat ik
kom, is dichtbij. De zon zal zwart worden, en de
maan zo rood als bloed.
5
Maar iedereen die mij om hulp vraagt, zal
kunnen vluchten. Want er zal een veilige plaats zijn
op de berg Sion, in Jeruzalem. Dat beloof ik.
Iedereen die ik uitkies, zal in leven blijven.’
3

De geest krijgen (Joël 3:1-5)
Als profeet weet Joël hoe het is als je Gods geest
krijgt. Een bijzondere ervaring! Maar nu mag iedereen
die bijzondere ervaring meemaken: God geeft zijn
geest aan alle mensen.
Waarvan zouden de mannen en vrouwen, oude en
jonge mensen, en slaven en slavinnen gaan dromen?
Waar droom jij van als je denkt aan de ‘dag van de
Heer’?

2:26-27 Jesaja 44:6; Ezechiël 28:23; Joël 4:17 3:1-5 Handelingen 2:17-21 3:1-2 Numeri 11:25; Jesaja 32:15-16; Ezechiël 39:29 3:4 Jesaja 13:10; Joël
2:10-11; 3:1-5; Matteüs 24:29; Lucas 21:25-26; Handelingen 2:16-21; Openbaring 6:12; 8:12 3:5 Jesaja 14:32; Obadja 1:1-17; Romeinen 10:13
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4. De heilige Geest

(14 DAGEN)

Dag 1:

Numeri 11:16-30 – God geeft zijn geest aan de leiders

Dag 2:

1 Samuel 10:1-16 – Saul krijgt de geest van God

Dag 3:

Jesaja 11:1-10 – Gods geest rust op de koning

Dag 4:

Joël 2:25-3:5 – God belooft zijn geest aan het volk

Dag 5:

Matteüs 3:7-17 – De heilige Geest komt naar Jezus toe

Dag 6:

Matteüs 12:22-32 – Jezus doet wonderen door Gods Geest

Dag 7:

Johannes 14:15-26 – Jezus belooft de heilige Geest

Dag 8:

Johannes 16:12-24 – De heilige Geest zal alles duidelijk maken

Dag 9:

Handelingen 2:1-21 – De leerlingen ontvangen de heilige Geest

Dag 10: Handelingen 10:9-23 – De heilige Geest spreekt tot Petrus
Dag 11: Romeinen 8:1-11 – De heilige Geest helpt de gelovigen
Dag 12: 1 Korintiërs 2:1-16 – De heilige Geest geeft wijsheid
Dag 13: 1 Korintiërs 12:1-11 – De heilige Geest geeft bijzondere krachten
Dag 14: Galaten 5:16-26 – Laat je leiden door de heilige Geest
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Bijbel dichtbij:
De Bijbel die jou vragen stelt!
Bijbel Dichtbij is de complete Bijbel in Gewone Taal met veel
extra materiaal:

+
+
+
+
+

Inspirerende vragen bij elk bijbelgedeelte
Inleiding per bijbelboek
Achtergrondinformatie en themapagina’s
Leesroosters
Bijbel, achtergronden en persoonlijke meditatie in één boek

Verder lezen?
Koop Bijbel Dichtbij bij uw boekhandel.
Meer informatie: bijbeldichtbij.nl

