
De Bijbel: 39 bijbelboeken vormen samen het Oude Testament 
  27 bijbelboeken vormen samen het Nieuwe Testament 
 
De indeling van het Oude Testament / De Tenach 
Joodse mensen spreken niet over het Oude Testament. Zij noemen de bijbel Tenach. Deze naam is opgebouwd 
uit drie Hebreeuwse letters die op een speciale manier de drie hoofddelen aanduiden van wat in de kerk het Oude 
Testament wordt genoemd: Thora, Nebi’im, Chetoebim. Wet, Profeten, Geschriften. 
 
Wet 
Thora 

Het hart van de joodse bijbel. De 
God van Abraham sluit een ver-
bond met de kinderen van Abra-
ham, zijn volk Israël. Inhoud van 
het verbond: Samen een leefbare 
aarde maken. 
Thora betekent aanwijzing. De 
regels van het verbond. 
Kern van het hart: De verbonds-
sluiting op de berg Sinaï. De “tien 
geboden”  
 
Ik ben de HEER die jou bevrijdt en 
ruimte geeft om het goede te doen. 

Genesis 
God schept ruimte op aarde. De wording van 
het volk Israël uit de aartsvaders Abraham, 
Isaac en Jacob, ca 1800 v C 
Met Jozef naar Egypte 
Exodus 
Uittocht onder Mozes. 
Verbondssluiting op de berg Sinaï in de woes-
tijn, ca 1200 v C 
Leviticus 
Nummeri 
Deuteronomium 
Tocht door de woestijn. De leefregels worden 
gegeven 

Mondelinge overleve-
ring met name in en 
rond het heiligdom / 
de tempel. 
 
Schriftelijke fragmen-
ten. 
 
Definitieve vormge-
ving tijdens en na de 
ballingschap van het 
joodse volk in Babel 
586-539 v C 

Profeten 
Nebi’im 

Profeten verkondigen het woord 
van God. De profeten laten zien 
wat de thora betekent in de concre-
te politieke en godsdienstige situa-
ties van hun tijd. Zij actualiseren 
de  thora dus. 
Profetische boeken zijn geen 
objectieve geschiedenisboeken 
maar geven commentaar    
 
Blijf ook vandaag bij de HEER die 
jou bevrijd heeft 

Vroege profeten: 
Jozua Intocht in het land dat God geeft 
Richteren.  Gaandeweg groeien 
Samuël I en II Laatste Richter. Koningschap 
van Saul en David (ca 1000 vC) Jeruzalem 
wordt hoofdstad van het land. 
Koningen I en II Bouw van de tempel door 
koning Salomo, zoon van David. Grote bloei. 
Scheuring van het rijk in tweestammenrijk  
(Juda) en tienstammenrijk (Israël) 
Van Salomo tot aan de ballingschap. Optreden 
van de profeten Elia en Elisa in Israël en van 
de profeet Jesaja in Juda. 
De babylonische koning Nebukadnezar ver-
woest Jeruzalem in 586 v C 
Wegvoering in ballingschap naar Babel 
 

Mondelinge tradities 
en oude schriftelijke 
fragmenten zijn later 
definitief vormgege-
ven. 
(Oudste frament: Lied 
van Debora in het 
boek Richteren  ca 
1000 v C) 
 
 

Late profeten: 
Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël Amos, 
Obadja, Jona, Micha, Nahum. Habbakuk, 
Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi 
 

Boeken aan afzonder-
lijke profeten toege-
schreven. 
Voor, tijdens en na de 
ballingschap ontstaan. 

Geschriften 
Chetoebim 

Geloofservaringen, gebeden, 
wijsheid. Reactie van mensen op 
de thora en de profeten. 
Het eerste boek van de geschriften 
is het boek der Psalmen, dat joden 
het boek der lofprijzingen noe-
men... 
 
God, ik loof U omdat Gij een 
bevrijdende God zijt. Help mij bij 
twijfel en tegenslag. 

Psalmen 
Job,Spreuken 
 
De feestrollen: Ruth, Hooglied, Prediker, 
Klaagliederen en Esther 
 
Daniël, Ezra, Nehemia, 
Kronieken I en II  

Oude fragmenten. 
Definitieve vormge-
ving tijdens en na 
ballingschap tot ca 
200 v C 

 
Wie in de inhoudsopgave kijkt van de bijbel die in de kerk gebruikt wordt, ziet  een andere indeling van de bij-
belboeken als de Tenach hanteert: De christelijke indeling kiest voor een historisch perspectief: 
 
Wetgevende boeken: Genesis t/m Deuteronomium.  
Geschiedkundige boeken: Jozua, Richteren, Ruth, I en II Samuël, Koningen Kronieken Ezra, Nehemia, Esther 
Dichterlijke boeken: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied 
Profetische boeken: Jesaja – Maleachi. 
 
Het schema is: Verleden – heden – toekomst.  Dit werkt vooral bij de vroege profeten het misverstand in de hand 
dat het om geschiedenis gaat in plaats van om profetie.  Deze indeling is echter zo ingeburgerd in de kerk over 
heel de wereld, dat de joodse indeling in de christelijke bijbel jammer genoeg, niet mogelijk is. 



De indeling van het Nieuwe Testament 
 
Christenen noemen de Tenach meestal ‘Oude Testament’, omdat er voor christenen na het Oude Testament nog 
een ander deel komt: het Nieuwe Testament. 
Een testament is een verbintenis of verbond tussen mensen, denk maar aan de notaris. Vanuit het geloof kan het 
ook om een verbintenis, een verbond tussen God en mensen gaan. Zo wordt het Oude Testament ook wel ge-
noemd “de boeken van het Oude Verbond”, waarbij gedacht wordt aan het verbond dat God sluit met zijn volk 
Israël. In het verbond belooft God zijn volk trouw te blijven.  Een van de profeten (Jeremia) verwijt het volk 
ontrouw maar zegt ook dat God het verbond zal vernieuwen. Jezus grijpt daar in zijn prediking op terug. 
Daarom noemen christenen alles wat over Jezus en zijn betekenis gaat: Het Nieuwe Testament. 
 
 
Evangelie Het woord evangelie komt uit het Grieks en het 

betekent blijde boodschap. Jezus verkondigt een 
blijde boodschap, allereerst aan zijn volksgenoten 
in Israël. God sluit vrede met de mensen. Gods 
rijk van vrede en recht is aanstaande. 
Later gaat Hij tot over de grenzen van het joodse 
land.  
Zijn prediking brengt hem in conflict met de 
religieuze leiders. Uiteindelijk leidt dit tot zijn 
dood aan het kruis.  
Zijn leerlingen ervaren dat Hij opstaat uit de 
dood. Hij zendt hen de wereld in om de volken 
van Gods liefde te vertellen 
 

Matteüs 
Marcus 
Lucas 
Johannes 

Ontstaan tussen 50 en 
100 na Christus.  
De schrijvers putten uit 
mondelinge en geschre-
ven bron en uit eigen 
herinnering. 
Marcus is het oudste 
evangelie.. 
Matteüs en Lucas heb-
ben van Marcus overge-
nomen maar ook eigen 
accenten. 
Johannes is het laatst 
geschreven en heeft een 
ander karakter . 

Handelingen 
der apostelen 

Vervolg op Lucas en van dezelfde schrijver. 
Na Jezus opstanding en Hemelvaart gaan de 
discipelen de wereld in. Ze worden nu apostelen 
(= gezondenen) genoemd.  De christelijke ge-
meente groeit in Jeruzalem en verspreidt zich over 
de volken. Er ontstaat tenslotte ook een gemeente 
in Rome, hoofdstad van het Romeinse rijk. 

Handelingen  

Brieven De groei van de geloofsgemeenschap is niet zon-
der horten en stoten gegaan. Ook in de eerste 
gemeenten kwamen conflicten voor over de in-
houd van het geloof en wortelden mensen met de 
vraag hoe zij aan hun geloof het beste vorm kon-
den geven.  Belangrijke en gezaghebbende volge-
lingen van Jezus, waaronder met name Paulus, 
hebben brieven naar de gemeenten gestuurd om 
hen bij te staan. 
Belangrijk thema: De verhouding tot het joodse 
volk waaruit de christelijke gemeente is voortge-
komen.  
Een aantal van deze brieven is opgenomen in de 
bijbel. 
De volgorde wordt bepaald door de lengte van de 
brief. De langste brief staat vooraan 
 

Brieven (van Paulus) 
aan de 
Romeinen 
Corinthiërs I en II 
Galaten Efeziërs 
Filippenzen 
Colossenzen 
Thessalonicenzen I 
en II 
Titus Philemon 
Hebreeën 
 
Brieven van 
Jacobus 
Petrus I en II 
Johannes I II en III 
Judas 

Geschreven tussen 50 en 
100 na Christus.  
Het is niet altijd zeker of 
de schrijver uit het 
opschrift ook werkelijk 
de schrijver is. Het kan 
ook een van diens leer-
lingen zijn geweest. 

Openbaring Het griekse woord voor Openbaring is in dit geval 
“apokalypse”. Apokalypse  betekent onthulling. 
De eigen tijd wordt gezet in het perspectief van de 
laatste dagen van de geschiedenis. De gemeente 
wordt bemoedigd. Er gebeuren vreselijke dingen 
maar God blijft zijn gemeente trouw. 
 

Openbaring van 
Johannes 
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