
Het verhaal van God en de wereld in 6 akten



Hoi, ik ben Jan 
Heijnen en ik wil 
je helpen de 
Bijbel te lezen, 
te begrijpen en 
te geloven.



Mijn missie



Hieronder vind je het verhaal van God en
mens visueel uitgelegd
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Het verhaal van God en mens in 6 akten
Download ‘De Bijbel in 1 Dag’ op https://debijbelin1dag.com

https://debijbelin1dag.com/


God creëert en woont onder de mensen
Genesis 1-2

In het begin schiep God de hemel en 
de aarde. – Genesis 1:1



De mens komt in opstand
Genesis 3

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren 
een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid 
zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan 
haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. – Genesis 3:6



Gods verlossingsplan begint met het volk Israël
Genesis 3-Maleachi

Als je mijn woorden ter harte neemt en 
je aan het verbond met mij houdt, zul je 
een kostbaar bezit voor mij zijn, 
kostbaarder dan alle andere volken –
want de hele aarde behoort mij toe. Een 
koninkrijk van priesters zul je zijn, een 
heilig volk. – Exodus 19:5



God wordt mens en sterft in zijn plaats
Matteüs - Johannes

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals 
Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven
heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven 
heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. – Exodus 19:5



Het Evangelie verspreidt zich over de aarde.
Handelingen – Openbaring 21

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen 
jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, 
in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 
aarde.’ – Handelingen 1:8



God vernieuwt de wereld en woont weer onder de mensen
Openbaring 22

Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De 
troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. 
Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen 
ogen zien, en Zijn naam staat op hun voorhoofd. -
Openbaring 22:3-4



Download je eigen Bijbel in 1 Dag – starterspakket 
https://bijbelin1dag.com
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E-mail nieuwsbrief met onderwerpen als:

- Hoe maak je van Bijbel lezen een gewoonte?
- Herken je andere mensen in de hemel?

- Is de Bijbel een sprookjesboek of waargebeurd?
- Is God vrouwonvriendelijk?

- Wat moet je met al dat geweld in de Bijbel?
- Waar kom je Jezus tegen in het Oude Testament?

(ook als paperback 

verkrijgbaar)

+
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Contact
• W. https://jan-heijnen.nl
• E. jan@jan-heijnen.nl

https://jan-heijnen.nl/
mailto:jan@jan-heijnen.nl

