
De Bijbel als basis 
Een nieuw begin – catechese voor volwassenen 
 
Op maandag 3, 17 en 31 oktober en 14 en 28 november, van 20.00 tot 
22.00 uur lezen we de bijbelteksten die ons kunnen helpen bij de 
voorbereiding op Kerstmis, de viering van de geboorte van Jezus, en staan 
we stil bij ons eigen geloof. Wat staat er wat betekent het voor ons.   
 

 
 

1. Hoe te leven  
De Bijbel bestaat uit het Eerste (of Oude) en het Tweede (of Nieuwe) 
Testament, samen ook wel aangeduid als Tenach (Tora, Neviiem en 
Ketoevim) en Evangelie. Voor christenen zijn deze delen niet van elkaar te 
scheiden. De schrijvers van het Nieuwe Testament noemen het Oude 
Testament ‘de Schrift’. Hiervan vormt de Tora of Wet (instructie, gids), 
vijf boeken van Mozes, de basis. 
We lezen fragmenten uit het boek Genesis, ‘het evangelie 
van de schepping’. 
 

 
 

2. Tora en Profeten, de ‘eerste lezing’ 
Het christelijk geloof ligt in het verlengde van de Tora. “Denk niet dat Ik 
gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen 
om ze op te heffen, maar om ze te vervullen” (Mt 5,17). 



Er is geen profeet die zo vaak geciteerd wordt als Jesaja, Daarom wordt 
het boek Jesaja wel eens het ‘vijfde evangelie’ genoemd. 
We lezen fragmenten uit het boek Jesaja.  
 

 
 

3. Bidden met Psalmen  
Volgens de vier evangelies citeert Jezus zelf verschillende psalmen. Bij het 
Laatste Avondmaal heeft Hij “de psalmen gezongen” die waren 
voorgeschreven door het ritueel van het grote feest. Ook nu nog worden 
psalmen voorgeschreven als een antwoord van de gelovigen op het Woord 
van God. Het bidden of zingen ervan zijn vaak een ritus of handeling op 
zichzelf. We lezen enkele messiaanse psalmen. 
 

4. De tweede lezing 
Paulus heeft veel invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van het 
christendom. Hij spreekt over Jezus als: “die naar het vlees is geboren uit 
het geslacht van David, naar de heilige Geest is aangewezen als de Zoon 
van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden.” 
(Rom 1,3-4) Die ‘dubbele Jezus’ uit het begin van zijn brief aan de 
Romeinen houdt ons tot op de dag van vandaag bezig. 
We lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. 
 

  
 

5. Evangelie: verkondiging van Gods Woord 
Jezus zei: “Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij  



jullie was: alles wat er in de Wet van Mozes en bij de Profeten en in de 
Psalmen over Mij geschreven staat, moet in vervulling gaan” (Lc 24,44). 
Sterker dan Marcus en Lucas benadrukt Matteüs dat Jezus een jood is van 
geboorte; de geslachtslijst voert Jezus op als “zoon van David, zoon van 
Abraham” (Mt 1,1), en gaat niet verder terug. 
We lezen fragmenten uit het evangelie van Matteüs.  
 
 
Hoe  Ons geloof is gebaseerd op de Bijbel. Er zijn joodse 

en christelijke Bijbels en er worden verschillende vertalingen en 
uitgaven gebruikt. Ieder neemt zijn (eigen) Bijbel mee om de 
rijkdom te ontdekken van verschillende uitgaven. We lezen 
teksten en bespreken wat die voor ons betekenen.  

Waarom? Mensen vragen wel eens: “Wat geloven we 
eigenlijk?” of: “Hoe kijk je vanuit je geloof aan tegen de situatie 
van vandaag?” 

Wie?  Cor Sinnema, permanent diaken en catecheet, geeft een korte 
introductie in het katholieke geloof, met de Bijbel als basis.  

Wat? Een korte geloofscursus als inleiding op het nieuwe kerkelijk 
jaar dat eind november begint met de eerste zondag van de 
advent. Een inleiding in de heilige Schrift, zoals die in de 
katholieke kerk wordt gelezen, toegespitst op de komende 
advent in het A-jaar en verder.  

 
Aanmelden: petrusenpaulus@parochiedegoedeherder.nl 
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