
BIJBELLEESCURSUS

Overzicht van de geschiedenis

in de Bijbel

De schepping - Adam

Genesis 1 De schepping, de mens.

Genesis 2 Het paradijs.

Genesis 3 De satan, de eerste zonde.

Genesis 4 Kaïn en Abel.

Genesis 5 Henoch.

Genesis 6 - 9 Noach; de wereldwijde vloed of ‘zondvloed’.

Gods verbond met Noach; Sem, Cham en Jafeth.

Abraham

Genesis 12 Abram door God geroepen.

Genesis 12 - 14 Abram in Egypte; Lot naar Sodom; Abram bevrijdt Lot; Melchizedek.

Genesis 15 Gods verbond met Abram over het land Kanaän + Hij belooft een zoon en

nakomelingen als de sterren aan de hemel.

Genesis 16 Hagar en haar zoon Ismaël.

Genesis 17 Abram wordt Abraham; Gods verbond met Abraham: besnijdenis.

Genesis 18 - 19 God bij Abrahams tent; Sodom verwoest.

Genesis 22 Abraham moet Isaak offeren.

Genesis 24 Abrahams knecht vindt een vrouw voor Isaak: Rebekka.

Jakob

Genesis 25 Jakob en Esau geboren.

Genesis 27-28 Jakob steelt de eerstgeboorte zegen en vlucht naar Laban. Droom bij Betel.

Genesis 32 Jakob vecht met de engel en heet voortaan Israël.

Jozef

Genesis 37 Jozef naar Egypte verkocht.

Genesis 41 Jozef wordt onderkoning van Egypte.

Genesis 42-45 Jozefs broers ontmoeten hem.

Genesis 46-47 Jakob(Israël) naar Egypte.

Genesis 50 Jozef troost zijn broers. Zijn dood.

Mozes

Exodus 1 Israël in Egypte onderdrukt.

Exodus 2 Mozes geboren. Hij wordt een prins van Egypte.

Exodus 3-4 God roept Mozes om Israël te redden.

Exodus 5-11 Plagen over Egypte.

Exodus 12 Israël viert het Pascha: het bloed van het lam! Uittocht uit Egypte.

Exodus 13-14 Israël trekt door de Schelfzee.

Exodus 15-18 Tocht door de woestijn naar de berg Horeb; het manna.

Exodus 19-20 Gods openbaring op de Horeb; de ‘Tien Geboden’ (zie ook: Ex. 32:18).

Overzicht bijbelse geschiedenis - pag. 1



Exodus 32 Het gouden kalf.

Exodus 34-40 De tabernakel.

Numeri 10 Israël breekt op van de berg Horeb (Sinaï).

Numeri 13-14 Israël aan de zuidgrens van Kanaän; de 12 verspieders.

Numeri 14 Israël 40 jaar in de woestijn.

Numeri 21:21 - 22:1 Verovering van het Overjordaanse.

Numeri 32 De stammen Ruben, Gad en de halve stam Manasse mogen hier wonen.

Numeri 22:1 Aan de oostgrens van Kanaän.

Numeri 22-24 Bileam.

Deuteronomium 31:1-8 Mozes draagt zijn taak over aan Jozua (zie ook Numeri 27:12-23).

Deuteronomium 34. Mozes sterft op de berg Nebo. God begraaft hem zelf.

Jozua

Jozua 2 Verspieders in de stad Jericho; Rachab, de hoer (blijkt later een

voormoeder van Jezus te zijn! - Matteüs 1:1-6 - let op vers 5).

Jozua 3-4 Israël trekt door de Jordaan het Beloofde Land in!

Jozua 5-6 De val van Jericho.

Jozua 8-22 Verovering van Kanaän.

Tijd van de richters

Boek Richteren Onder andere Gideon, Debora en Barak, Jefta, Simson.

Boek Ruth Ruth, de Moabietische; werd een voorouder van David en dus van Jezus!

Samuël

1 Samuël 1-3 Samuël wordt geboren. Komt als kind in de dienst van God bij de

hogepriester Eli en wordt door God geroepen tot profeet.

1 Samuël 9-10 Hij zalft later Saul tot koning in opdracht van God.

1 Samuël 13 Saul is ongehoorzaam aan God. Kan niet door God gebruikt worden voor zijn

plan met Israël en de wereld. God kondigt aan: ‘Ik heb een man uitgezocht

naar mijn hart, om koning over Israël te zijn’ (1 Samuël 13:14).

David

1 Samuël 16 David, ‘de man naar Gods hart’, door Samuël gezalfd, om als koning over

Israël te regeren naar de wil van God.

1 Samuël 17 David en Goliat.

1 Samuël 18-30 Saul achtervolgt David om hem te doden.

1 Samuël 31 Sauls dood.

2 Samuël 2 + 5 David wordt koning, eerst over de stam Juda, later over heel Israël.

Hij verovert Jerusalem. Dit wordt zijn hoofdstad.

Hij maakt van de 12 stammen één geheel en bouwt een sterk koninkrijk.

2 Samuël 6 David brengt de ark van God naar Jerusalem.

2 Samuël 7 God belooft David een zoon die voor Hem een tempel zal bouwen. Maar in

die profetie zie je tegelijk de aankondiging van de komst van Jezus, de Zoon

van David die voor eeuwig zal regeren (vers 12-14a) en die ook een

tempel zal bouwen. David begrijpt wat God bedoelt (vers 18-19)!
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2 Samuël 8-10 David wordt zeer machtig.

2 Samuël 11-12 David en Batseba; uit hen wordt Salomo geboren en uiteindelijk Jezus.

2 Samuël 15-19 Samenzwering en dood van zijn zoon Absalom.

Salomo

1 Koningen 1 Samenzwering van Davids zoon Adonia: hij wil koning worden. David laat

Salomo echter tot koning uitroepen, naar Gods bedoeling.

1 Koningen 3-4 Salomo’s gebed om wijsheid. Hij wordt beroemd om zijn wijsheid, rijkdom

en macht. De twee hoeren.

1 Koningen 5-8 Salomo bouwt de tempel in Jerusalem.

1 Koningen 10 De koningin van Seba.

1 Koningen 11:1-13 Salomo gaat afgoden dienen. Straf: Alleen de stam Juda zal na zijn dood het

koningshuis van David trouw blijven.

Twee koninkrijken: Juda en Israël; Israël in ballingschap

1 Koningen 12 Salomo’s zoon Rehabeam wordt koning; het rijk valt uiteen in twee

koninkrijken:

a. Juda = het tweestammenrijk = de stammen Juda + Benjamin. Hoofdstad:

Jerusalem. Hierover blijft het koningshuis van David regeren.

b. Israël = het tienstammenrijk = de overige tien stammen. Hoofdstad

daarvan wordt later: Samaria. Hierover gaan andere koningen regeren.

1 Koningen 12:25-32 Jerobeam, de eerste koning over het tienstammenrijk (Israël). Hij voert een

afgodendienst in: twee gouden kalveren (!). Israël vervalt steeds meer in

grove afgoderij en goddeloosheid. Zij doen ‘wat kwaad is in de ogen van de

HEER’. Ook Juda gaat die kant op, echter in mindere mate. Daarom kan God

hen tenslotte niet langer in zijn heilige, uitverkoren land laten wonen.

1 Koningen 16:29 - Een zeer goddeloze koning over Israël is: Achab. Zijn tegenstander is de 

1 Koningen 17:1 profeet Elia, die Achab en Israël oproept om zich te bekeren.

1 Koningen 18 Elia en het vuur van God op de Karmel.

1 Koningen 19 Elia ontmoet God op de berg Horeb. Elisa geroepen tot zijn opvolger.

2 Koningen 2 Elia vaart ten hemel in een vurige wagen met vurige paarden.

1 Koningen 17 Het koninkrijk Israël weggevoerd uit zijn land door de koning van Assur

(Assyrië). Het raakt in de loop van de eeuwen verspreid over de wereld. In

onze tijd is God bezig het terug te brengen naar Israël.

De koning van Assur brengt mensen uit andere landen naar het gebied van

Israël. Zij vermengen zich met de weinige, nog overgebleven Israëlieten. Zo

ontstaat het volk van de Samaritanen.

Juda in ballingschap

2 Koningen 18-19 Terwijl Israël wordt weggevoerd, regeert over Juda: koning Hizkia. Hij brengt

Juda terug tot God. Ook Jerusalem wordt bedreigd door de koning van

Assur, maar God bevrijdt Juda.

2 Koningen 21 Een zeer goddeloze koning over Juda is: Manasse (Hizkia’s zoon).

2 Koningen 24-25 + 2 Kronieken 36:11-21. De laatste koning over Juda is Sedekia, een slechte koning.

Onder zijn regering wordt Juda in ballingschap weggevoerd naar Babel

door Nebukadnessar, de koning van Babel (586 vóór Jezus’ geboorte). De

tempel en Jerusalem worden verwoest.

Overzicht bijbelse geschiedenis - pag. 3



2 Kronieken 36:21 Maar... niet voor altijd: de ballingschap zal 70 jaar duren, heeft de profeet

Jeremia geprofeteerd (Jeremia 29:10 en 25:11b-12).

De terugkeer uit ballingschap

Daniël 9 Daniël smeekt God om aan die belofte te denken.

2 Kronieken 36:22-23 Dan komt koning Kores van Perzië. Hij roept de Joden op om naar

Jerusalem terug te keren, om daar voor God de tempel te herbouwen.

Ezra 1 Een groot aantal Joden keert terug onder leiding van Zerubbabel en Jozua,

de hogepriester. Zij bouwen de tempel weer op. In 516 vóór Christus is hij

klaar: 70 jaar na het begin van de ballingschap! Dit is dezelfde tempel,

waar later ook Jezus kwam.

Ezra 7 Later trekt Ezra, een schriftgeleerde, naar Jerusalem, om het volk daar te

onderwijzen in de Wet.

Nehemia 1-2 Nog weer later gaat Nehemia met een grote groep Joden naar Jerusalem om

onder grote tegenstand de muren van Jerusalem te herbouwen.

De komst van de Messias, Jezus

400 jaar lang is er daarna geen profetie meer, geen licht van openbaring van God: ‘Het volk dat in

donkerheid wandelt’ (Jesaja 9:1). Totdat er opnieuw een profeet optreedt: Johannes de Doper.

Matteüs 3:1 Johannes predikt de doop van bekering en roept: ‘Het Koninkrijk der

hemelen is nabijgekomen!’ Dat is: ‘De koning komt eraan!’

Lucas 2 Jezus is dan al geboren.

Johannes 1:29-34 Als Jezus naar hem toekomt, wijst Johannes op Hem en zegt: ‘Kijk, daar is het

lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.’

Matteüs 3:13-17 Jezus wordt door hem gedoopt en daarna door Gods Geest in de woestijn

geleid. Daar wordt Hij verzocht door de duivel. Maar... in tegenstelling tot

Adam overwint Hij diens verleidingen! Jezus komt niet tot zonde!

Matteüs 4:18-22/Lucas 6:12-19 Jezus roept zijn discipelen. Hij doet wonderen en tekenen en predikt

het Evangelie. Hij zegt: ‘Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ In Hem

is het zelfs al heel dichtbij!

Jezus’ lijden en opstanding uit de doden

Matteüs 27 Jezus brengt het offer voor onze zonden en schuld, zodat wij tegenover

God nu vrijuit mogen gaan, als wij dat offer aannemen. Hij sterft, maar...

Matteüs 28 Hij staat weer op uit het graf. De dood kan Hem niet vasthouden, want Hij

droeg wel onze schuld, maar zelf was Hij zonder zonde!

Lucas 24 40 dagen lang openbaart Hij zich vele malen aan zijn discipelen en onderwijst

hen. Eén maal zijn dat er zelfs wel 500 (1 Korintiërs 15:3-6)! Tenslotte neemt

Hij afscheid van hen, geeft hun de opdracht om de hele wereld te bereiken

met het Evangelie (Matteüs 28:18-20) en wordt op een wolk in de hemel

opgenomen.

Het Evangelie gaat de hele wereld in

Handelingen 2 De apostelen en andere discipelen (120 personen) worden na 10 dagen

bidden vervuld met de Heilige Geest. Een grote opwekking breekt aan.
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Duizenden komen tot geloof en de gemeente van de Heer Jezus Christus

ontstaat te Jerusalem.

Handelingen 8 Er ontstaat echter een zware vervolging en de gelovigen moeten Jerusalem

verlaten. Zij trekken het land door en vertellen overal het Evangelie (= de

blijde boodschap). Zo wordt de boodschap van Jezus overal verspreid.

Handelingen 9 Jezus roept Saulus. Hij wordt Paulus, de apostel van de heidenen, een vurig

prediker van het Evangelie. Hij ondergaat hiervoor veel lijden, maar vele

gemeenten ontstaan rondom het oostelijke deel van de Middellandse Zee,

die hij ook onderwijst (zie de rest van Handelingen + de brieven van Paulus).

Niet alleen Israël, maar de hele wereld moet het Evangelie horen, want ook

uit de volken roept God een volk om zijn volk te zijn (Jesaja 49:6;

Handelingen 15:14; 1 Petrus 2:9-10). Dit is een nieuwe stap van God op weg

naar de redding van velen en naar de definitieve komst van zijn Koninkrijk.

De Vredevorst - Gods Koninkrijk op aarde

Handelingen 1:11 Jezus komt terug op de wolken.

1 Tessalonicenzen 4:14-16 Hij brengt de gestorven gelovigen met zich mee: zij zullen opstaan.

1 Tessalonicenzen 4:17 Samen met hen zullen wij Jezus tegemoet gaan en voortaan altijd bij Hem

zijn.

Openbaring 20:6; Jesaja 9:5-6; Micha 5:3 Jezus zal 1000 jaar lang vanuit Israël over de aarde

regeren als de vredevorst (denk aan Salomo) en wij zullen Hem daarbij

mogen dienen.

Het oordeel; een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Openbaring 20:11-15 Na die periode komt het laatste oordeel. Aan alle kwaad in de wereld komt

een einde; ook de satan gaat naar het eeuwige verderf (Openbaring 20:10).

Openbaring 21:1; Jesaja 65:17-18a God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die is

bestemd voor wie overwint (Openbaring 21:7), dat is voor ieder die zijn

vertrouwen op Jezus heeft gesteld (Johannes 11:25) en volhardt in het geloof

(2 Timoteüs 2:11-12; Matteüs 24:13-14). Want: ‘Wie in de Zoon gelooft,

heeft eeuwig leven’ (Johannes 3:36a).

"""""
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