
GROEPERING VAN DIE BYBELBOEKE



NUWE TESTAMENT

DIE 4 EVANGELIES



MATTEUS 
KING

• Skrywer: Matteus, een v Jesus 
dissipels

• Tyd: 70-90 n.C.

• Vir: Hoofsaaklik Jode



Boodskap:

• Jesus is die Messias, die Seun van 
God.

• God het finaal kom wys wie die 
Koning van die konings en die Heer 
van die Here is.



MARKUS 
SERVANT

• Skrywer: Markus, `n Joodse Christen

• Tyd: 60-70 n.C. (Rome of Sirie)

• Vir: Christene in Palestina of 
Rome



Boodskap:

• Beklemtoon Jesus as DIENSKNEG van 
God.

• Gelowiges moet die Here en ons naaste
dien.

• Bemoedig moedelose Christen;

Jesus het ook gely.



LUKAS 
PERFECT MAN

• Skrywer: Lukas, `n dokter (Paulus se bud)

• Tyd: 70-90 n.C.

• Vir: Teofilus, Jode + nie-Jode.



Boodskap: 

• Jesus is die perfekte mens, die Seun van 
die Mens.

• Jesus is die Verlosser vir alle mense/hele
wereld (geslagsregister – vanaf Adam).

• Beklemtoon Jesus se hart vir verlore en 
stukkende mense.



JOHANNES 
SON OF GOD

• Skrywer: Johannes; geliefde dissipel v Jesus

• Tyd: 90-100 n.C.

• Vir: Christene in Efese



Boodskap:

• Beklemtoon Jesus se Goddelikheid. Hy is 
ten volle God.

• Beklemtoon dat Jesus die Verlosser is 
(weg, waarheid en lewe) en dat die 
ewige lewe net by Hom gevind kan
word.



HANDELINGE 
CHURCH

• Skrywer: Lukas

• Tyd: 70-90 n.C.

• Vir wie: Teofilus – kerk wat bestaan
uit Jode en nie-Jode.



Boodskap:

• Jesus stuur Sy Helper – Uitstorting van 
die Heilige Gees.

• Vestiging van die kerk.

• Hoe die evangelie van Jesus na die 
uithoeke van die wêreld versprei is.



NUWE TESTAMENT

PAULUS SE BRIEWE



ROMEINE 
PAID IN FULL

• Tyd: 55-56 n.C.

• Vir wie: Kerk in Rome



Boodskap:

• Alle mense is vasgevang in sonde en verdien
God se straf!!!

• Beklemtoon dat Jesus die gelowiges se straf
ten volle betaal het; gelowiegs in die regte
verhouding met God geplaas het.

• Beklemtoon hoe gelowiges uit dankbaarheid
anders moet lewe – heilige Christelike
leefstyl. 



1 KORINTIERS 
SPANKING THE SAINTS

• Tyd: 54-55 n.C. (3rde sendigreis –

Efese)

• Vir wie: Gemeente in Korinte



Boodskap:

• Gemeente het gestruggle met hulle
christelike leefstyl in `n baie wereldse stad. 
Paulus kommunikeer God se antwoord vir
hulle probleme.

• Beklemtoon hoe `n gemeente moet lyk; 
heilig + eenheid.



2 KORINTIERS 
ANATOMY OF AN APOSTLE

• Tyd: 55 n.C.

• Vir wie: Gemeente in Korinte



Boodskap: 

• Swaarkry en terugslae is nie die einde van 
julle journey saam met Jesus nie. God is altyd
by Sy kerk! Selfs al voel dit nie so nie.

• Paulus beskerm sy apostoliese gesag teen 
dwaalleraars. 

• Beklemtoon hoe gemeentes se gesindheid
teenoor mekaar moet wees – mekaar help!



GALASIERS 
UNSHACKLED

• Tyd: 55 n.C.

• Vir wie: Gelowiges in Noord-
Galasie



Boodskap:

• Jesus het gelowiges verlos uit die boeie van 
godsdienstigheid en wettisisme. Vrygemaak van 
die leuen dat jy jouself kan red.

• Geloof in Jesus bring vryheid en dit moet die 
motivering wees om volgens God se Wil te leef.

• Beklemtoon die rol van die Heilige Gees in die 
christelike lewe.



EFESIERS 
BODY BUILDING

• Tyd: 56-58 n.C. (Sesarea)

• Vir wie: Gelowiges in Efese, maar ook
klein-Asie



Boodskap:

• Daar is `n lewe na die dood vir kinders van 
God.

• Jesus se redding is vir almal bedoel.

• Christenne moet `n eenheid vorm en 
saamwerk.



Boodskap:

• Bevestig die realiteit van die realms waarin
ons leef; geestelik en fisies. 

• Belangrikheid van die wapenrusting se 
beskerming teen die aanvalle van die bose.

• Beskryf hoe God verwag ons in hierdie
wêreld moet leef.



FILIPPENSE 
HAPPILY HUMBLE

• Skrywer: Paulus en Timoteus

• Tyd: 61-63 n.C. (Rome in die tronk)

• Vir wie: Gemeente in Filippi



Boodskap:

• Gelowiges moet meer soos Jesus word.

• Gelowiges moet naby aan Jesus bly ten 
spyte van ons omstandighede, want Hy is 
die doel van die lewe. Volgelinge van Jesus 
moet net vir Hom lewe.

• Jesus sal ons krag gee vir die challenges in 
die lewe.



KOLOSSENSE 
COMMANDER-IN-CHIEF

• Met Timoteus se hulp

• Tyd: 56-58 n.C. (Tronk in Sesarea)

• Vir wie: Gemeente in Kolosse



Boodskap:

• Na aanleiding van die dwaalleraars se leuens oor
Jesus en die christelike leefstyl, beklemtoon
Paulus die belangrikheid daarvan dat Jesus self 
God is.

• Beklemtoon dat Jesus die enigste Een is 
waardeur ons gered kan word en God kan leer 
ken.

• Verder gee hy praktiese tips om as christen te
leef.



1 TESSALONISENSE 
STAY ON TARGET

• Tyd: Aug 49 n.C.

• Vir wie: Kerk in Tessalonika



Boodskap:

• Aanmoediging om te volhard in geloof.

• Paulus verduidelik die wederkoms en dat mense
wat reeds gesterf het, deel daarin gaan hê.

• Gelowiges moet sensitief bly vir die leiding van 
die Heilige Gees.

• Verduidelik hoe gelowiges moet leef.



2 TESSALONISENSE 
WORK WHILE YOU WAIT

• Tyd: Nov 49 n.C.

• Vir wie: Kerk in Tessalonika



Boodskap:

• Paulus korrigeer misverstande oor die 
wederkoms. Beklemtoon dat dit onverwags
gaan gebeur en dat niemand dit kan voorspel
nie. 

• Wederkoms beteken oordeel vir sondaars.

• Waarsku gelowiges teen leegleers – moenie
vir hulle sorg nie.



1 TIMOTEUS 
LEADERSHIP MANUAL

• Tyd: 61-62 n.C.

• Vir wie: Paulus se helper 
Timoteus



Boodskap:

• Practical guide vir leierskapsontwikkeling in 
die gemeente. Vereistes en voorskrifte vir
wie leiers mag wees!

• Oproep dat elke gelowige hard moet werk
aan sy verhouding met Jesus.

• Gebruik jou geld reg.



2 TIMOTEUS 
COMBAT MANUAL

• Tyd: 63 n.C. (tronk in Rome 
kort voor dood)

• Vir wie: Vriend en helper, 
Timoteus



Boodskap:

• Noodsaaklik om die kerk op die regte pad te
hou. Ons moet die Bybel daarvoor gebruik!

• Gelowiges moet volhard ten spyte van hulle
omstandighede.

• Gelowiges moet verdraagsaam wees!



TITUS 
CONDUCT MANUEL

• Tyd: 61-62 n.C.

• Vir wie: Titus (gemeente begin op Kreta –

baie losse morele waardes)



Boodskap:

• Beklemtoon wat God van leiers in die gemeente
verwag.

• Verduidelik die verantwoordelikheid van 
verskillende groepe binne die gemeente.

• God maak ons deur die Heilige Gees nuut om Sy
wil te kan doen.

• Geestelike heiligheid is belangrik in die kerk.



FILEMON 
BONDAGE TO BROTHERHOOD

• Tyd: 55 n.C. (tronk in Efese)

• Vir wie: Goeie vriend Filemon
oor Onesimus



Boodskap:

• Beklemtoon die belangrikheid van vergifnis; 
om vergifnis te vra en om self te vergewe!

• Binne God se familie is daar nie klasse
verskille nie. Gelowiges is mekaar se boeties
en sussies, maak nie saak watter posisie jy in 
die samelewing het nie.



ALGEMENE BRIEWE AAN DIE KERK



HEBREËRS 
MILK TO MEAT

• Skrywer: Onbekend

• Tyd: 86-92 n.C.

• Vir wie: Gelowiges (Jode + nie-Jode) in 
Italië wat begin twyfel het of hulle
christenne wil bly as gevolg van 
vervolging en swaarkry.



Boodskap:

• Beklemtoon dat Jesus aan ons kom wys het 
wie God is. 

• Jesus het finaal vir ons sondes betaal.

• Wanneer gelowiges hulle rug op Jesus draai
kruisig hulle Hom van voor af.



Boodskap:

• Verduidelik wat geloof is, asook wat dit
beteken om `n christen te wees.

• Beklemtoon die noodsaaklikheid van groei in 
jou christenskap.



JAKOBUS 
FAITH GAUGE

• Skrywer: Jakobus, broer van Jesus 
(leier van gemeente in Jerusalem)

• Tyd: 50-62 n.C. (sterf as martelaar)

• Vir wie: Alle gelowiges regoor die 
wêreld.



Boodskap:

• Vestig julle oe op God ten spyte van swaarkry, 
geld, ens.

• Slegte goed gebeur soms met gelowiges om ons
geloof te versterk.

• Geloof wat nie sigbaar is nie, is DOOD!

• Gelowiges moet geduldig op Jesus se wederkoms
wag.



1 PETRUS 
PAIN WITH A PURPOSE

• Skrywer: Petrus, dissipel van Jesus

• Tyd: 65 n.C. kort voor sy dood

• Vir wie: Gelowiges reg oor die wêreld
wat gely het agv hulle geloof.



Boodskap:

• Dis belangrik wat God oor jou sê, nie mense nie!

• Moenie verras wees deur swaarkry nie. Sien dit
as `n manier om in Jesus se lyding te deel.

• Waarsku gelowiges teen die realiteit van die 
duiwel en sy aanvalle op gelowiges.

• Gelowiegs moet vir God leef in hierdie wêreld.



2 PETRUS –
POISON IN THE PEW

• Skrywer: Onbekend…

• Tyd: 60-64 n.C.

• Vir wie: Kerk in Rome.



Boodskap:

• Waarsku teen die gevaar van dwaalleraars.

• Sorteer misverstande oor die wederkoms uit. 
Wederkoms is `n werklikheid, maar God stel die 
wederkoms uit ter wille van mense wat nog
verlore is.

• Gee belangrike tips vir geestelike groei.

• Beklemtoon dat gelowiges die goeie nuus van die 
Bybel moet glo.



1 JOHANNES 
FELLOWSHIP BAROMETER

• Skrywer: Johannes, dissipel van Jesus.

• Tyd: 95-100 n.C.

• Vir wie: Gemeente in Efese & 
omgewing



Boodskap:

• Bestry die chaos van die gnostici; 

Jesus was nie werklik mens nie, maw sonde
is nie `n issue nie.

• Roep die gelowiges op om hulself te
bekeer van die verkeerde pad waarop
hulle is.



Boodskap:

• Beklemtoon dat ons gehoorsaam aan die 
leiding van die Heilige Gees moet wees.

• Opdrag om God en mense soos Jesus lief
te hê!

• Liefde is die barometer vir ons fellowship 
met God en gelowiges!



2 JOHANNES 
BOLT THE DOOR

• As gevolg van die onenigheid in gemeente oor
wie Jesus is, beklemtoon Johannes dat Jesus nie
net siele kom red het nie, maar mense.

• Beskryf die gevaar daaraan om geestelik moeg en 
gemaklik te word.

• Moedig gelowiges aan om Jesus uit hulle lewens
te laat straal.



3 JOHANNES 
OPEN THE DOOR

• Sorteer Diotrefes uit omdat hy nie sendelinge
wou help nie.

• Beklemtoon dat ons mekaar moet help en vir
mekaar goed moet wees.



JUDAS 
FIGHT FOR THE FAITH

• Skrywer: Judas, broer van Jesus

• Tyd: 60-70 n.C.

• Vir wie: Kerk in die Romeinse ryk



Boodskap:

• Waarsku teen dwaalleraars.

• Die Heilige Gees sal gelowiges beskerm, 
sodat hulle die kan help wat in die kloue van 
sonde beland het. Sonder om hulle te judge!

• Wys liefde en genade vir ALMAL!



OPENBARING 
HIGHLIGHTS OF COMING EVENTS

• Skrywer: 

Johannes, dissipel van die Here.

• Tyd: 

95 n.C. – christenne is onder keiser Domitianus
vervolg.

• Vir wie: 

Sewe gemeentes in klein-Asië



Boodskap:

• Roep die gelowiges op wat vervolg word, om
terug te keer na `n passionate gehoorsame
verhouding.

• Bemoedig die gemeentes in hulle verdrukking
deur te beklemtoon dat God in beheer van alles
is en dat satan reeds verloor het.

• Boodskap van hoop en verwagting. 


