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Doe mee aan de leeschallenge tijdens de

Maand van de Bijbel!

Tijdens de Maand van de Bijbel, vanaf maandag 25 januari tot en met vrijdag 19

februari, dagen we u uit om elke werkdag een gedeelte uit de kleinere,

onbekendere bijbelboeken te lezen. Iedere donderdagavond in de Maand van de

Bijbel zal een bijbelwetenschapper in een gratis toegankelijk ND-college een

gelezen bijbelboek toelichten.

MAAND VAN DE BIJBEL

Eerste week

Dag 1, maandag 25 januari 2021
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Titus 1: Paulus groet Titus

‘Ik ben een dienaar van God, en een apostel van Jezus

Christus. Het is mijn taak om het geloof te versterken van de

mensen die door God uitgekozen zijn. En om de christenen

meer inzicht te geven in de waarheid, zodat ze God nog beter

kunnen dienen ...’

Dag 2, dinsdag 26 januari 2021

Titus 2 en 3: Regels voor oude en jonge mensen

‘Titus, leer de mensen om zich goed te gedragen, op een

manier die past bij de juiste uitleg van het geloof. 2 Oudere

mannen moeten niet te veel drinken, ze moeten verstandig

zijn en zich goed gedragen. Hun geloof, hun liefde en hun

geduld moeten volmaakt zijn …’

Dag 3, woensdag 27 januari 2021

Filemon: Paulus groet Filemon

‘Dit is een brief van Paulus aan zijn vriend Filemon, die zelf

ook het goede nieuws vertelt. Ik schrijf deze brief samen met

mijn vriend Timoteüs. Op dit moment zit ik in de gevangenis

vanwege mijn werk voor Jezus Christus ...’

Dag 4, donderdag 28 januari 2021

Judas: Judas groet de christenen

‘Dit is een brief van Judas, een dienaar van Jezus Christus en

een broer van Jakobus. Aan de mensen die God, de Vader,

heeft uitgekozen om bij hem te horen. God houdt van jullie, en

hij beschermt jullie totdat Jezus Christus komt ...’

Dag 5, vrijdag 29 januari 2021

1 Petrus 1 en 2: Petrus groet de christenen

‘Aan de christenen die tussen de ongelovigen wonen, in de

provincies Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië. God

heeft jullie uitgekozen als zijn volk, en zijn Geest heeft jullie

heilig gemaakt ...’

https://debijbel.nl/bijbel/BGT/TIT.1/Titus-1
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Tweede week

Dag 1, maandag 1 februari 2021

1 Petrus 3,4 en 5: Luister naar je man

‘Ik zei al dat slaven moeten luisteren naar hun meester. En nu

zeg ik: Vrouwen, jullie moeten luisteren naar je man. Leef

zoals God het wil. Want als je een ongelovige man hebt, zul je

hem op die manier voor het geloof winnen …’

Dag 2, dinsdag 2 februari 2021

2 Petrus: Petrus groet alle christenen

‘Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

waardevol als het geloof van de apostelen ...’

Dag 3, woensdag 3 februari 2021

1 Johannes 1 en 2: Johannes en zijn vrienden vertellen over

Christus

Gods Zoon is naar de wereld gekomen. Hij was eerst bij de

Vader, maar kwam toen naar ons toe. Wij hebben hem gezien,

en willen over hem vertellen. We willen jullie vertellen over

het eeuwige leven dat hij geeft …

Dag 4, donderdag 4 februari 2021

1 Johannes 3, 4 en 5: Later zullen we op Christus lijken

‘Bedenk hoeveel de Vader van ons houdt! Zijn liefde voor ons

is zo groot, dat hij ons zijn kinderen noemt. En dat zijn we

ook. Maar de mensen die bij de wereld horen, begrijpen niet

dat wij Gods kinderen zijn. Dat komt doordat ze God niet

kennen …’

Dag 5, vrijdag 5 februari 2021

2 en 3 Johannes: Begin van de brief
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‘Dit is een brief van de kerkleider, aan de gelovigen die door

God zijn uitgekozen. Ik houd veel van jullie. En niet alleen ik,

maar ook alle andere christenen die de waarheid kennen ...’

Derde week

Dag 1, maandag 8 februari 2021

Joël 1: De Heer straft zijn volk

‘Leiders en inwoners van Juda, luister naar mij. Luister

allemaal goed! Jullie weten dat er vroeger sprinkhanen

geweest zijn …’

Dag 2, dinsdag 9 februari 2021

Joël 2: De dag van de Heer is verschrikkelijk

‘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 ...’

Dag 3, woensdag 10 februari 2021

Joël 3: De Heer zorgt voor een veilige plek

‘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 ...’

Dag 4, donderdag 11 februari 2021

Joël 4: De andere volken deden slechte dingen

‘De Heer zegt: ‘Ik zal de inwoners van Juda en Jeruzalem weer

gelukkig maken. Maar ik zal de andere volken straffen. Ik zal

ze bij elkaar brengen in het Oordeelsdal …’

Dag 5, vrijdag 12 februari 2021

Obadja: De toekomst van Edom
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‘De Heer heeft een boodschapper gestuurd naar alle volken.

Hij zei: ‘Kom mee met jullie legers, en val Edom aan!’ Iedereen

heeft dat gehoord ...’

Vierde week

Dag 1, maandag 15 februari 2021

Baruch 1

‘Dit is het boek van Baruch, zoon van Neria, zoon van

Machseja, zoon van Sedekia, zoon van Chasadja, zoon van

Chilkia. Hij schreef het in Babel in het vijfde jaar, de zevende

van de maand, toen Jeruzalem al door de Chaldeeën veroverd

en in brand gestoken was ...’

Dag 2, dinsdag 16 februari 2021

Baruch 2 en 3

‘Daarom voerde de Heer de bedreiging uit die Hij tegen ons

had aangekondigd; tegen ons, tegen de vorsten die Israël

regeerden, tegen de koningen en edelen, tegen heel Israël en

Juda. …’

Dag 3, woensdag 17 februari 2021

Baruch 4 en 5

‘Ze is het Boek van Gods geboden, ze is de Wet die eeuwig

duurt. Degenen die haar onderhouden, verwerven het leven;

degenen die haar niet opvolgen, vinden de dood ...’

Dag 4, donderdag 18 februari 2021

Brief van Jeremia

‘Afschrift van de brief waarin Jeremia op het bevel van God de

ballingen waarschuwde die door de koning van de Babyloniërs

gevangen naar Babel werden gevoerd ...’

Dag 5, vrijdag 19 februari 2021

Manasse
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‘Almachtige Heer, God van onze voorouders Abraham, Isaak

en Jakob en van hun rechtvaardig nageslacht, u hebt hemel en

aarde gemaakt in al hun rijkdom, …’


