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Weet jij echt waar de Bijbel over gaat?
Als je nog maar pas belangstelling begint te krijgen voor God, de Bijbel of Jezus, maar eerlijk
gezegd nogal afgeschrikt wordt door de enorme hoeveelheid materiaal en geen idee hebt
waar je moet beginnen, dan is dit boek net wat voor jou. Als je al jarenlang naar de kerk gaat
zonder dat het je echt veel zegt maar onlangs tot de conclusie bent gekomen dat je er meer
van wilt weten, dan is dit boek net wat voor jou. Als de Bijbel in jouw beleving veel feiten
bevat, terwijl je niet begrijpt hoe God daarin naar je toekomt of hoe Jezus erin wordt
voorgesteld als iemand die jou klein en nederig maakt en je leven diepgaand verandert, dan is
dit boek net wat voor jou.
Uitgangspunt op zeven à acht avonden is het boek: 'Zo is God' van D.A. Carson. Het materiaal
dat de inhoud vormt van dit boek heeft de schrijver eerder gepresenteerd in de vorm van
lezingen. De serie is op video opgenomen en beschikbaar op dvd. Elke lezing is ook los en
gratis te downloaden via www.thegospelcoalition.org. De serie video’s loopt vrijwel parallel met
de hoofdstukken van dit boek. Dit boek gaat in 14 hoofdstukken door de hele Bijbel heen.
Recensie: https://www.mklaassen.net/boekbesprekingen/bijbel-in-hoofdlijnen/.

Onderwerpen van de bijeenkomsten
Bijeenkomst 1
Genesis 1 t/m 3

De God die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet
uitroeit wie in opstand komen

Bijeenkomst 2
Genesis 12,15,17,22
Handelingen 17

De God die zijn eigen overeenkomsten opstelt

Bijeenkomst 3
Psalm 1,8,14,19,40 en 51
Spreuken, Job en Prediker

De God die onvoorstelbaar wijs is

Bijeenkomst 4
Jesaja 9, Ezechiël 34, Jesaja 53
Matteüs 1, Johannes 1

De God die mens wordt

Bijeenkomst 5
Johannes 3, Matteüs 12, Numeri 21

De God die liefheeft

Bijeenkomst 6
Romeinen 1,3,4

De God die schuldigen rechtvaardig verklaart

Bijeenkomst 7
Efeziërs 1, 2,4,5
Galaten 5

De God die zijn volk bijeenbrengt en transformeert

Bijeenkomst 8
Openbaringen 14

De God die hevig vertoornd is

