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Drie boeken van James I. Packer 
1). God leren kennen 

2). Groeien in Christus 

3). Wandelen door de Geest 

Drie boeken van Christopher Wright 

4). Knowing God the Father through the Old Testament 

5). Knowing Jesus through the Old Testament 

6). Knowing the Holy Spirit through the Old Testament 

https://novapres.nl/common/chapter.aspx?ID=11&ID=11 (Nederlandse vertaling) 

 

Muziek 
1). Nieuwe Psalmberijming 

2). Nieuwe Liedboek 

https://www.bol.com/nl/nl/f/god-leren-kennen/33212565/
https://www.bol.com/nl/nl/p/groeien-in-christus/666804658/?bltgh=rjf6ZGHRECNb-ffgfOhFYA.2_9.10.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/wandelen-door-de-geest/1001004002762297/?bltgh=glYJY9auj1ZeXDzaQjBOjg.2_9.10.ProductTitle
https://www.christianbook.com/knowing-the-father-through-old-testament/christopher-wright/9780830825929/pd/825929?product_redirect=1&search_term=knowing%20god%20the%20father%20wright&Ntt=825929&item_code=&ps_exit=PRODUCT|legacy&Ntk=keywords&event=ESRCP
https://www.christianbook.com/knowing-jesus-through-testament-revised-edition/christopher-wright/9780830823598/pd/823598?event=ESRCN
https://www.christianbook.com/knowing-holy-spirit-through-old-testament/christopher-wright/9780830825912/pd/825916?product_redirect=1&search_term=knowing%20the%20holy%20spirit%20&Ntt=825916&item_code=&ps_exit=PRODUCT|legacy&Ntk=keywords&event=ESRCP
https://novapres.nl/common/chapter.aspx?ID=11&ID=11
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/
https://www.liedboekcompendium.nl/lied
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Inhoudsopgave 

1). God leren kennen – James I. Packer 

In God leren kennen behandelt de auteur op diepgaande en overtuigende wijze de christelijke 

godsleer. In een meeslepende en tegelijk heldere stijl laat hij zien wie God is en hoe de mens met 

deze God mag omgaan. Met dit 'parelsnoer van korte studies over grote onderwerpen' wil hij de 

lezer meer van Gods grootheid laten zien. 

Het werk valt uiteen in drie delen. Het eerste deel gaat over het hoe en waarom van de kennis van 

God. Het tweede deel is gewijd aan de eigenschappen van God en het derde deel aan de zegeningen 

die zijn weggelegd voor de mens die Gods kind is. 

We kunnen zonder overdrijving stellen dat Packer met zijn boek vele generaties van gelovigen aan 

zich heeft verbonden. 

Deel 1 
Ken de Here 

1). Onderzoeken wie God is 
2). Het volk dat zijn God kent 
3). Kennen en gekend worden 
4). De enige ware God 
5). De menswording van God 
6). Deze zal van Mij getuigen 

Deel II 
Zie, hier is uw God 

7). God verandert niet 
8). De majesteit van God 
9). De wijsheid van God 
10). De wijsheid van God en de wijsheid van mensen 
11). Uw woord is waarheid 
12). De liefde van God 
13). De genade van God 
14). Gods als rechter 
15). De toorn van God 
16). De goedertierenheid en gestrengheid van God 
17). Gods jaloersheid 

Deel III 
Als God voor ons is 

18). De kern van het Evangelie 
19). Kinderen van God 
20). Gods leiding in ons leven 
21). Het nut van beproevingen 
22). De God van de genade is ons genoeg 

 

2). Groeien in Christus – James I. Packer 

'Dit is een vervolg op mijn eerdere boek God leren kennen.' Aldus J.I. Packer. In dit boek legt hij uit 
hoe wij kunnen groeien in Christus. Wanneer we de kernpunten van het geloof niet voor lief nemen 
of veronachtzamen, zoals zo vaak gebeurt, maar deze zorgvuldig bestuderen en nauwgezet in praktijk 
brengen, zullen we groeien tot geestelijke volwassenheid. Deze kernpunten vinden we in de 
Apostolische Geloofsbelijdenis, in het Onze Vader en in de Tien Geboden. Packer diept ze uit en past 
ze toe op het dagelijkse leven. 
 
Groeien in Christus geeft richting aan het christelijke leven en helpt ons een vast en blijvend geloof te 
ontwikkelen. 
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Deel 1 
De apostolische geloofs-
belijdenis 

1). Ik geloof in God 
2). De God in wie ik geloof 
3). De almachtige Vader 
4). Almachtig 
5). Schepper van hemel en aarde 
6). En in Jezus Christus 
7). Zijn eniggeboren Zoon 
8). Geboren uit de maagd Maria 
9). Die geleden heeft onder Pontius Pilatus 
10). Nedergedaald ter helle 
11). Ten derde dage 
12). Opgevaren ten hemel 
13). Vanwaar Hij komen zal 
14). Ik geloof in de Heilige Geest 
15). De heilige katholieke kerk 
16). De vergeving der zonden 
17). Wederopstanding van het vlees 
18). Het eeuwige leven 

Deel 2 
Doop en bekering 

1). Het bevel van de Here 
2). Wat zegt het teken van de doop? 
3). Het sacrament van de blijde boodschap 
4). Bekering en doop 
5). Gedoopt in de naam van Jezus 
6). De afwassing 
7). Verbonden met Christus 
8). De doop en de Heilige Geest 
9). Elementair christendom 
10). De doop en kleine kinderen 
11). Doop, bevestiging, belijdenis 
12). Doop en lichaam 
13). Het opwaarderen van de doop 
14). Derde geboortedag 

Deel 3 
Hoe bidden we het gebed 
des Heren 

1). Als u bidt 
2). Bidt gij dan aldus 
3) .Onze Vader 
4). Die in de hemelen zijt 
5). Uw naam worde geheiligd 
6). Uw Koninkrijk kome 
7). Uw wil geschiede 
8). Gelik in de hemel alzo ook op de aarde 
9). Ons dagelijks brood 
10). Vergeef ons 
11). Niet in verzoeking 
12). Verlos ons 
13). Van de Boze 
14). Het Koninkrijk en de kracht 
15). En de heerlijkheid 
16). Amen 

Deel 4 
De tien geboden 1). Blauwdruk voor gedrag 

2). Ik en u 
3). Wet en liefde 
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4). De Here uw God 
5. Wie komt er op de eerste plaats? 
6). Verbeelding 
7). Meent U dat serieus? 
8). Neem mijn tijd 
9). God en het gezin 
10). Het leven is heilig 
11). Seksualiteit is geheiligd 
12). Houd de dief! 
13). De waarheid is heilig 
14). Wees tevreden 
15). Leren van de wet 
16). Het cement van de maatschappij 

 

3). Wandelen door de Geest – James I. Packer 

Er is tegenwoordig veel aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Maar door allerlei 

misvattingen, vooroordelen en beperkte inzichten raakt het evenwicht vaak zoek. Om te leven in de 

Geest, moeten we ten eerste goed begrijpen wie Hij is en wat Hij doet en ten tweede ons volkomen 

openstellen voor Hem. 

 

Packer bespreekt diverse populaire opvattingen over de Heilige Geest. Hij toont aan dat zij te veel 

nadruk leggen op bepaalde aspecten van het werk van de Geest en daardoor andere aspecten over 

het hoofd zien of onderwaarderen. Door zijn gedegen theologische benadering schept Packer een 

helder beeld van de Heilige Geest. Hij laat zien hoe de Geest werkt in de gemeente en in het 

persoonlijke leven, hoe Hij ons helpt op het terrein van geloof, gebed, aanbidding, gehoorzaamheid 

en discipline. Dit boek is in veel opzichten een verrijking. 

1). Zicht krijgen op de Geest 

2). De Heilige Geest in de Bijbel 

3). Het in kaart brengen van de weg van de Geest: de weg van heiliging 

4). Het in kaart brengen van de weg van de Geest: ideeën van heiliging 

5). Het in kaart brengen van de weg van de Geest: het charismatische leven 

6). Het in kaart brengen van de weg van de Geest: de uitleg van het charismatische leven 

7). Kom, Heilige Geest 

 

Aanhangsel: De ‘ellendige mens’ in Romeinen 7 
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4). Knowing God the Father through the Old Testament – Christopher Wright 

Introduction 

1). Kowing God as a Father in Action 

2). Knowing God through experience of his Grace 

3). Knowing God through exposure tot his Judgement 

4). Knowing God als the Father of his People 

5). Knowing God through engaging Him in Prayer 

6). Knowing God through reflecting his Justice 

7). Knowing God through returning to his Love 

8). Knowing God through thrusting in his Sovereignty 

Epilogue: How do you know that you know God? 

 

5). Knowing Jesus through the Old Testament – Christopher Wright 

1). Jesus and the Old Testament Story 

2). Jesus and the Old Testament Promise 

3). Jesus and His Old Testament Identity 

4). Jesus and His Old Testament Mission 

5). Jesus and His Old Testament Values 

6). Jesus and His Old Testament God 

 

6). Knowing the Holy Spirit through the Old Testament 

Preface 

1). The creating Spirit  

2). The empowering Spirit 

3). The prophetic Spirit 

4). The anointing Spirit 

5). The coming Spirit 

 

Chris Wright: Jezus leren kennen door het Oude Testament 

• Titel: Jezus leren kennen door het Oude Testament 
• Oorspronkelijk titel: Knowing Jesus Through the Old Testament 
• Auteur: Chris Wright 
• Uitgeverij: Novapres, Apeldoorn 
• Jaar: 1999 
• ISBN 906318 143 4 
• Pagina's: 235 
• Prijs: € 17,90 

 
De wortels van het christelijke geloof 

In 1999 is het veelgeprezen boek Knowing Jesus through the Old Testament van Chris Wright in het 
Nederlands vertaald. Het boek is nog steeds leverbaar. Het is een gemakkelijk leesbaar boek en een 
goede inleiding op het onderwerp: Jezus leren kennen door het Oude Testament. 
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Een gesloten boek 
Voor veel christenen is het Oude Testament (of beter: Eerste Testament) een gesloten boek, terwijl 
de wortels van het christelijke geloof door de figuur van Jezus - en zijn achtergrond, cultuur en 
prediking - in het jodendom liggen. Wat veel christenen niet beseffen, is dat het Nieuwe Testament 
(of beter: Tweede Testament) onverstaanbaar, zelfs onbegrijpelijk is, zonder kennis te hebben van 
het Eerste. Het is als een huis met twee verdiepingen. Beide delen vormen geen tegenstelling, maar 
een eenheid. Meer dan een halve eeuw geleden schreef J.G. Feenstra in 'Onze geloofsbelijdenis', dat 
de verhouding van het Oude- tot het Nieuwe Testament is, als die van de bol tot de bloem, die er in 
zit en er uit komt. Het Nieuwe of Tweede Testament is in het Oude of Eerste verborgen en het Oude 
of Eerste Testament wordt in het Nieuwe of Tweede openbaar. Het boek van Wright confronteert de 
lezer met die wortels van het christelijke geloof en stimuleert om tot een beter begrip te komen van 
het Eerste én daarmee van het Tweede Testament. 
 
Uit het voorwoord: 
"Ik betreur het dat zo veel christenen van tegenwoordig die Jezus liefhebben, maar zo weinig weten 
van wie Hij dacht dat Hij was, en waarvoor Hij was gekomen. Jezus wordt een soort montage, lukraak 
samengesteld uit een mengsel van verhalen uit de evangeliën, afgewerkt met een beeld van Hem dat 
toevallig in de mode is - waaronder tegenwoordig ook new-age karikaturen. Hij wordt los gezien van 
de joodse historische context van zijn eigen tijd, en zijn diepe wortels in de Hebreeuwse geschriften." 
 
Lijnen van het Oude naar het Nieuwe Testament 

Om echt inzicht te krijgen in wie Jezus is, moeten we hem niet modelleren naar het door ons 
gewenste beeld, maar is het noodzakelijk om ten volle te beseffen dat het Eerste Testament het 
verhaal vertelt waarvan Jezus de vervulling is. Dit betekent veel meer dan kennis hebben van enkele 
Messiaanse teksten die vooruitwijzen naar de komst van de Messias Jezus. Matteüs (het eerste 
Bijbelboek in het Tweede Testament) begint niet voor niets met een 'overzicht van de afstamming 
van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham'. Hij laat hiermee zien dat wij Jezus alleen 
goed kunnen begrijpen als we hem aanschouwen in het licht van dat verhaal, waarvan Jezus de 
vervulling en de climax is. 
 
Lijnen van het Oude- naar het Nieuwe Testament 
De schrijver trekt allerlei lijnen van het Oude naar het Nieuwe Testament - die een samenhangend 
geheel vormen - om te laten zien hoe in de Jood Jezus ('Jesjoea' in het Hebreeuws) oudtestamen-
tische begrippen zoals 'zoon van David', 'Mensenzoon' en 'knecht des HEREN' vervuld worden. Hij 
gaat ook uitgebreid in op het begrip 'Messias'. Wright schrijft dat we zo gewend zijn om Jezus 
'Christus' te noemen ('Christus' is de Griekse vertaling van de term 'Messias'), dat het enigszins een 
schok is als we ons realiseren dat dit woord als titel in het Oude Testament nauwelijks voorkomt. Ook 
legt hij uit waarom Jezus in de prediking deze titel nooit voor hemzelf gebruikte, het werd wel over 
hem gezegd. De meest waarschijnlijke reden is dat deze term zo geladen was met nationalistische, 
politieke en zelf militaire noties over het herstel van Israël. Jezus' opvatting van het messiasschap 
kwam echter voort uit een dieper begrip van de Schrift en paste niet bij een nationalistische en 
politieke invulling van het begrip. De openbare verkondiging van zijn messiasschap zou verkeerde 
associaties hebben opgeroepen die niet bij zijn roeping behoorden en mensen op het verkeerde 
been hebben gezet (p.134-139). 
 
Belofte en vervulling 
Ook gaat het boek in op vragen rond belofte en vervulling (hoofdstuk 2), en besteedt hij ruim 
aandacht aan de vele typologie in het Oude Testament, dat wil zeggen de beelden, patronen en 
modellen uit het Oude Testament die op Jezus betrekking hebben. Het boek eindigt met een 
hoofdstuk over Jezus en zijn oudtestamentische waarden. Jezus zei nadrukkelijk dat hij niet was 
gekomen on de Wet (Tora) te ontbinden, maar om deze te vervullen (Matteüs 5:17-20).  
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Wright bespreekt daarom enkele belangrijkste kenmerken van de wet en hij analyseert hoe Jezus zijn 
leringen daarop fundeerde. 
 
De eenheid van de Bijbel 

Het is al met al een zeer verhelderend boek, waardoor de continuïteit tussen de beide delen van de 
Bijbel en daarmee de eenheid, duidelijker wordt. 
 
Minpuntje 
In het boek komen helaas geen noten en literatuurverwijzingen voor. Dat vind ik persoonlijk een 

omissie. Wright laat wel zien dat hij de materie goed beheerst. Hij is goed in staat om moeilijke 

begrippen op een begrijpelijke manier onder woorden te brengen en uit te leggen. 

https://hobby-en-overige.infonu.nl/boeken/87504-chris-wright-jezus-leren-kennen-door-het-oude-

testament.html  

  

Muziek 

 

1). Nieuwe Psalmberijming 

 

Vader: psalmen 37, 68, 89, 103 en 106 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-37  

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-68 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-89  

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-103 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-106  

 

Zoon: psalmen 2,18,45, 80, 89, 127 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-2  

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-18 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-45 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-80 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-89 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-127  

 

Geest: psalmen 32, 51, 55, 77, 88, 119, 139, 143 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-32 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-51 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-55  

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-77  

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-88  

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-119  

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-139  

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-143  

 

2). Nieuwe Liedboek voor de Kerken 

27 liederen met de zoekterm ‘Vader’ 

8 liederen met de zoekterm ‘Zoon’ 

28 liederen met de zoekterm ‘Geest’ 

 

https://hobby-en-overige.infonu.nl/boeken/87504-chris-wright-jezus-leren-kennen-door-het-oude-testament.html
https://hobby-en-overige.infonu.nl/boeken/87504-chris-wright-jezus-leren-kennen-door-het-oude-testament.html
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-37
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-68
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-89
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-103
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-106
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-2
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-18
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-45
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-80
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-89
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-127
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-32
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-51
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-55
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-77
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-88
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-119
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-139
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-143
https://www.liedboekcompendium.nl/lied

