
Deze preek staat in het kader van het catecheseblok. Alle catechisanten zijn bezig met 

een module over de Bijbel, ieder op eigen niveau. Vandaag een preek ter ondersteuning 

daarvan, maar ook om in de hele gemeente ermee bezig te zijn.

Deze ‘bijbelse tijdlijn’ hoort bij de methode. Het geeft een overzicht van de hele bijbelse 

geschiedenis. Gods plan om de mensheid te redden uit liefde voor de wereld. 

Het is belangrijk om niet alleen de verhalen te kennen (David & Goliat, Ruth, Jozef in de 

put), maar ook de grote lijn. Veel mensen (binnen en buiten de kerk) kennen wel de 

bekendste bijbelverhalen. Maar ken je ook de betekenis van de verhalen? Weet je hoe 

ze met elkaar het ene grote Verhaal vertellen?
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Een voorbeeld. Wat is dit? Een trein? O ja, hoe weet je dat? Met alleen deze foto kun je 

dat niet weten. Je ziet stoelen, een raam, iets van de omgeving. Als je uit het raam zou 

kijken, zie je rails en bovenleiding. 

Op die stoelen kunnen mensen zitten. David bijvoorbeeld, of Goliat, of Abraham. Je kunt 

een praatje met ze maken. Naar ze kijken. Heel interessant. Inspirerend misschien ook. 

Maar waarom zitten ze daar?
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Ah! Ze zitten in de trein. Allemaal in dezelfde trein. De trein waar jij ook in zit. Die ergens 

vandaan komt en ergens heen gaat. Als je nog verder uitzoomt, zou je het begin- en 

eindstation zien.

Hun ervaringen, hun verhalen, hun levens: ze zitten in dezelfde trein. De trein waarin jij 

zelf ook zit.

Zo is het ook met de Bijbel. Al die mensen, als die gebeurtenissen. Prachtig soms. 

Verschrikkelijk soms. Ze maken deel uit van het ene grote Verhaal. Van de geschiedenis 

van God met mensen. De trein die rijdt van het paradijs tot de nieuwe aarde. 

Het is goed om te weten dat deze trein rijdt. En dat daarin al die mensen, 

gebeurtenissen en situaties uit het Oude Testament bij elkaar komen.
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De bijbelse tijdlijn kent één centraal moment: het kruis van Jezus Christus. Op het 

tweede plaatje is dat nog wat duidelijker. En is ook zichtbaar hoe wij inderdaad 

verbonden zijn met de gelovigen van het Oude Verbond: het gaat om Jezus Christus. En 

het gaat om ons geloof. 

De Bijbel vertelt ons één Verhaal:

- De geschiedenis van Gods heilsplan.

- Het centrale moment in het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

- De oproep tot bekering en redding door Christus.

Alles wat je in het OT leest, heeft iets met Jezus Christus te maken. En daarom iets met 

jou.
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Heel het OT is vol van Christus. Dat heeft Hij zelf gezegd. 

Joh.5:39. Met al hun bijbelkennis hadden de Farizeeën het toch niet begrepen.

1 Kor.10:4. Bijzondere om die rots ‘Christus’ te noemen.

2 Tim.3:15. Timoteus kende het OT. Daar is de wijsheid te vinden die nodig is om gered 

te kunnen worden door Jezus Christus.

1 Pet.1:10. Heel bijzonder dat de profeten al spreken over onze tijd en onze redding!
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Een mooi plaatje om het nog eens op een andere manier te zien. Niet alleen de profeten 

van het OT, maar het hele OT getuigt van Jezus Christus. Het is vol van.

Maar je ontdekt het niet altijd direct. In veel verhalen is het een soort onderstroom. In 

de bovenstroom lezen vwe van Daniël in de leeuwenkuil, van Gideon met zijn 

commando’s, van Jakob die zijn vader bedriegt. Mooi, maar soms afschuwelijk.

Maar in de onderstroom gaat het om Jezus Christus en om jouw geloof!

Overal in het OT wordt het verhaal vertelt van Jezus. 

Daarvoor is het soms wel nodig om er even over na te denken.
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Heel het OT is vol van Jezus Christus. Het gaat om Hem.

Waarom vind ik dit belangrijk? Kunnen we niet gewoon lezen en genieten van wat er 

staat? Staat er iets op het spel?

Ja! Omdat de Bijbel niet alleen maar interessant is, of inspirerend. Maar omdat het gaat 

om jouw redding en om jouw Redder!

Alleen als je op deze manier leest, leer je de teksten (verhalen, wetten, profetieën, 

psalmen) ten diepste begrijpen en komen ze ook tot spreken. Zo wordt het levend 

Woord van God. Gaat ons hart branden bij het lezen (Luk.24:32). 

In Jezus Christus ontdekken we Gods zorg bij de schepping. De wereld is gemaakt tot 

een leerwereld voor de mensen. 

We ontdekken Gods liefde achter de bevrijdingsacties: Hij wil met dit volk een verbond!

We proeven Gods genade als Hij toch steeds weer een nieuw begin maakt.

En zo leren we niet alleen God kennen, maar ook onszelf. Als een zondaar die redding 

nodig heeft. Maar ook als een kind van God, die door de Vader wordt gezocht.
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Christelijk bijbellezen:

- Voedt je geloof

- Leert je God kennen

- Leert je steeds meer ontdekken wie Jezus Christus is. Daardoor groeien wij in 

aanbidding, in vertrouwen en in dienstbaarheid aan onze Heer.

Ik wil dat concreet maken met een ABCDE-tje. Om te onthouden en toe te passen.
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B=BELOFTE

In OT vaak directe beloften. Toezeggingen dat de Messias komt. Steeds meer wordt 

duidelijk wie Hij is en wat Hij zal komen doen.

Het begint bij de moederbelofte (catechisanten!): God zal eens de boze overwinnen.

Abraham krijgt een belofte: iemand uit zijn nageslacht zal voor alle volken tot zegen zijn.

Bij David klinkt een belofte: er komt een grote Koning, voor een eeuwig vrederijk.

De beloften onthullen zo ook steeds iets van de persoon en de taak van de Messias. 

Daarom leren wij Jezus Christus er zelf door kennen.
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C=CENTRUM

Ontdek hoe de geschiedenis naar de komst van Christus toe beweegt. Daarom sluit God 

een verbond met zijn volk. Daarom haalt Hij ze uit Egypte en brengt ze naar Israel. 

Daarom zet hij wereldleiders (bv Kores) in om zijn volk weer terug te brengen naar het 

beloofde land.

Het centrum van het OT is de komst van Christus. Daarom is Christus ook het centrum 

van de wereldgeschiedenis vandaag. Niet het geld, de macht of de kracht vormen de 

belangrijkste drijvers achter de eeuwen. Maar de komst van het Koninkrijk van Christus.

Dit helpt je om het OT te begrijpen. Bij de verhalen: Hoe werkt dit heen naar Christus? 

Hoe roept dit om Hem?
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D=DIENSTEN (of dingen)

De diensten van Israel in de omgang met God. Je ontdekt er Jezus Christus in. Zeker 

omdat Hij zelf zo duidelijk heeft gemaakt dat Hij de vervulling ervan is.

Bijvoorbeeld de tempeldienst: Christus is de nieuwe tempel. Daarom spreekt de oude 

tempeldienst van Hem: de offers, de kandelaar, het voorhangsel, de verzoening. 

Zo worden in het nieuwe verbond ook wij erin getrokken: ook wij worden de tempel van 

God genoemd, brengen offers van aanbidding en dienstbaarheid, zijn het licht van deze 

wereld en staan verzoenend en vergevend in het leven.

Let op dus bij het lezen: Als je iets tegenkomt van de dienst aan God (feestdagen, 

wetgeving), dan is er iets van Christus in te ontdekken!
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E=ENKELINGEN

In alle belangrijke mensen die we in de Bijbel tegenkomen, zien we trekken van Jezus 

Christus. We zien trouwens ook hun tekorten ten opzichte van Jezus Christus. Zo leren 

we onze Heer kennen.

- Melchisedek: priester en koning in één persoon. Maar zijn gebied van vrede en 

gerechtigheid was beperkt.

- Jozef: door lijden heen gaat de toekomst open. Maar wel in een door-en-door 

heidense cultuur.

- Jozua: bracht het volk het beloofde land binnen en versloeg de vijanden. Maar de 

vrede was van korte duur.

- Jona: offerde zichzelf op ‘gooi mij maar overboord’ om de anderen te redden. Maar 

bleef een kortzichtige kijk houden op Gods genade.
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A=AANWEZIGHEID

De mooiste manier om Jezus Christus in het OT te ontdekken. Maar ook wel de lastigste. 

Het vraagt wat oefening om zijn aanwezigheid te vinden. Maar het is er wel!

- Waar bevrijding ontstaat, is Hij aanwezig.

- Waar vergeven wordt, is Hij actief.

- Waar genade wordt bewezen, onrecht wordt doorbroken: Hij is erbij!

- Waar zwakken en armen worden beschermd, wijsheid zichtbaar wordt: Het is de 

Heer!

- Waar mensen tot bekering komen, blijven zingen en bidden ook in de moeilijkste 

omstandigheden: zijn Geest werkt!

ABCDE: een hulpmiddel om Jezus in het Oude Testament te ontdekken. En te 

ontmoeten!
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Hoe kan Gods Woord een levend Woord worden. Hoe kunnen onze harten gaan branden 

als we lezen en luisteren naar het OT (Luk.24:32)? Hoe kan God door de Bijbel jouw 

honger naar inzicht, naar rust, naar houvast stillen?

Door zó te lezen, dat je je Heer Jezus Christus erin ontmoet. Dan lees je niet alleen 

teksten, luister je niet alleen naar verhalen, maar dan versta je ze ook. En ontmoet je 

Hem.

Ik kan dat allemaal wel mooi vertellen en uitleggen. Maar er is één vraag:

Is er wel sprake van bijbelstudie in je leven? Zijn er momenten dat je niet alleen leest, 

maar er ook over nadenkt? Ervaring leert dat het samen spreken over een bijbeltekst 

hierbij zeer behulpzaam is. 

Daarom: maak werk van bijbelstudie in je leven! Niet technisch, maar inhoudelijk. 

Doe je dat niet, dan loop je het risico dat het leven eruit vloeit. Uit je bijbellezen, uit je 

omgang met God, uit je geloof.

Doe mee met vormen van bijbelstudie. En stel steeds de ene vraag: Hoe ontmoet ik hier 

mijn Heer?
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En als je iets meer tijd hebt, of als je graag wilt weten hoe je Christus kunt ontmoeten: 

hierbij nog een keer het ABCDE-tje, met concrete vragen die je kunt stellen.

AANWEZIGHEID: Wat merk je hier van Christus? Of juist niet?

BELOFTE: Hoe wordt Christus hier aangekondigd? Of zijn oordeel over wie zich tegen 

Hem verzet?

CENTRUM: Hoe werkt dit heen naar de komst van de Messias? Of staat het die komst 

juist in de weg? Dat laatste is ook leerzaam!

DIENSTEN: Wat laat hier iets van Christus zien? Hoe gaan mensen met God om? En 

wordt het gedragen door geloof? Of is het een ritueel geworden?

ENKELINGEN: Wie laat hier iets van Christus zien? En wie juist het tegenovergestelde?

Zo zal Bijbellezen je geloof versterken. Je verbondenheid met Christus. Je eerbied en 

vertrouwen op God. Je verlangen om naar de Geest te leven.

Het is niet alleen iets voor catechisanten. Of iets wat je eenmaal leert en dan 

automatisch doet. Ga ermee door in je leven! Er is zoveel te ontdekken en te ontvangen 

in Gods Woord. Zo wordt het een bron voor je geloof, een licht in je leven!
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