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In het begin
Genesis 1

De roeping van Abraham
Genesis 12:1-2, 
Hebreën 11:8-10

De uittocht uit Egypte
Exodus 3:7-8

De brieven aan de gemeenten en
de evangelisten

Het leven van Jezus:
de vier evangeliën

De geboorte 
van Jezus
Matteus 1-2

Onstaan van 
de gemeente
Handelingen 1-2

De gebeurtenissen van het volk Israel

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; 
Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 
Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet 
een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied”
Matteus 5:17-18

“Nu werden aan Abraham de beloften 
gedaan en aan zijn zaad ... de wet, 
die vierhonderd dertig jaar later is 
gekomen” Galaten 3:16-17

Onze houding tov de bijbel en enkele basisprincipes:

- De bijbel is geschreven opdat wij geloven dat Jezus de Christus is (Johannes 20:29-31; 21:24-25)
- Het Woord van God is ons gegeven om ons compleet te maken (2 Timoteus 3:16-17)
- We mogen niets toevoegen, noch afdoen aan Gods Woorden (Spreuken 30:5-6)
- We mogen het Woord niet uitleggen zoals we willen (2 Timoteus 2:15)
- De woorden van de apostelen zijn gezaghebbend (1 Tessalonissenzen 4:1)
- Het kennen van Gods Woord is onmisbaar willen we het eeuwig leven beërven (Matteus 7:21-28)
- We moeten ernstige aandacht geven aan het Woord, opdat we niet afdrijven van het geloof (Hebreën 2:1-3)
- Gods Woord moet onderscheiden worden van leringen van mensen (Matteus 15:1-9)
- Christenen leven onder het nieuwe verbond en niet meer onder het oude verbond (Matteus 28:19-20, Hebr 8:13;9:15)

Johannes 
de Doper

Markus 1:1-14 Het oordeel – Romeinen 2:5-9
“Maar de dag des Heren zal komen 
als een dief. Op die dag zullen de 
hemelen met gedruis voorbijgaan en 
de elementen door vuur vergaan, 
en de aarde en de werken daarop 
zullen gevonden worden” 
2 Petrus 3:10 

De wet van Mozes
Exodus 19-20

“Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood
van de erflater melding gemaakt worden;een testament toch 
wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar 
het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft” Hebreën 9:16  

Gemeente te Korinthe

Gemeente te Rome

“Het is volbracht!” 
Johannes 19:30


