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Voorwoord
Een goed begin!
De Bijbel lezen van kaft tot kaft: veel mensen hebben het op hun bucketlist staan. Jij 
bent de uitdaging aangegaan, en dat is een goed begin. Maar het dan ook volhouden… 
Deze uitgave gaat je helpen! 

Je hebt namelijk een bijzonder boek in handen: Bijbel in een jaar. De complete Nieuwe 
Bijbelvertaling, maar dan in een unieke volgorde, en opgedeeld in 365 stukken. Voor 
elke dag van het jaar staan er drie stukken uit de Bijbel voor je klaar: één uit het Oude 
Testament, één uit Psalmen of Spreuken en één uit het Nieuwe Testament. 

Voel je vrij om Bijbel in een jaar ook anders te gebruiken
• Lees in twee jaar: start het eerste jaar met het Oude Testament, en lees het jaar 

daarna de teksten uit het Nieuwe Testament en de gedeelten uit Psalmen en 
Spreuken;

• Lees in drie jaar: lees op dag één de tekst uit het Oude Testament, de volgende dag 
de tekst uit het Nieuwe Testament en de derde dag die uit Psalmen of Spreuken. 

Tips om het vol te houden
• Kies een vast en rustig moment op de dag om te lezen. Houd rekening met een 

half uur.
• Vertel aan anderen dat je dit gaat doen, of ga samen lezen. Dat werkt verbindend 

en het is een stok achter de deur.
• Wees aardig voor jezelf. Kom je een keer niet toe aan het lezen? Ga gewoon verder 

waar je was gebleven. De dagen zijn genummerd en er staat datum bij. 

Veel succes!

3  Voorwoord



Inhoudsopgave
Voorwoord  3

Oude Testament
Genesis (Gen.)  Dag 1 7
Exodus (Ex.) Dag 39 167
Leviticus (Lev.) Dag 59 247
Numeri (Num.) Dag 73 305
Deuteronomium (Deut.) Dag 94 390
Jozua (Joz.) Dag 112 464
Rechters (Recht.) Dag 124 512
Ruth (Ruth) Dag 136 559
1 Samuel (1 Sam.) Dag 138 566
2 Samuel (2 Sam.) Dag 152 562
1 Koningen (1 Kon.) Dag 167 687
2 Koningen (2 Kon.) Dag 181 745
1 Kronieken (1 Kron.) Dag 207 841
2 Kronieken (2 Kron.) Dag 222 897
Ezra (Ezra) Dag 351 1430
Nehemia (Neh.) Dag 538 1454
Ester (Est.) Dag 345 1408
Job (Job) Dag 26 104
Psalmen (Ps.) Dag 1 8
Spreuken (Spr.) Dag 4 20
Prediker (Pred.) Dag 223 899
Hooglied (Hoogl.) Dag 230 929
Jesaja (Jes.)  Dag 245 994
Jeremia (Jer.) Dag 273 1122
Klaagliederen (Klaagl.) Dag 301 1241
Ezechiël (Ezech.) Dag 307 1263
Daniël (Dan.) Dag 330 1354
Hosea (Hos.) Dag 201 823
Joël (Joël) Dag 305 1256
Amos (Am.) Dag 196 808
Obadja (Ob.) Dag 304 1253
Jona (Jona) Dag 195 805
Micha (Micha) Dag 243 985
Nahum (Nah.) Dag 271 1113
Habakuk (Hab.) Dag 300 1236
Sefanja (Sef.) Dag 272 1117
Haggai (Hag.) Dag 340 1389
Zacharia (Zach.) Dag 341 1392
Maleachi (Mal.) Dag 349 1424

 4



Nieuwe Testament 
Het evangelie volgens Matteüs (Mat.) Dag 1 9
Het evangelie volgens Marcus (Marc.) Dag 46 198
Het evangelie volgens Lucas  (Luc.) Dag 72 303
Het evangelie volgens Johannes (Joh.) Dag 119 494
De handelingen van de apostelen (Hand.) Dag 154 635
De brief aan de Romeinen (Rom.) Dag 193 800
De eerste brief aan de Korintiërs (1 Kor.) Dag 216 876
De tweede brief aan de Korintiërs (2 Kor.) Dag 238 966
De brief aan de Galaten (Gal.) Dag 257 1051
De brief aan de Efeziërs (Ef.) Dag 265 1088
De brief aan de Filippenzen (Filip.) Dag 272 1120
De brief aan de Kolossenzen (Kol.) Dag 277 1142
De eerste brief aan de Tessalonicenzen (1 Tes.) Dag 282 1163
De tweede brief aan de Tessalonicenzen (2 Tes.) Dag 286 1180
De eerste brief aan Timoteüs (1 Tim.)  Dag 289 1192
De tweede brief aan Timoteüs (2 Tim.) Dag 295 1217
De brief aan Titus (Tit.) Dag 299 1234
De brief aan Filemon (Filem.) Dag 302 1247
De brief aan de Hebreeën (Hebr.) Dag 303 1251
De brief van Jakobus (Jak.) Dag 321 1321
De eerste brief van Petrus (1 Petr.) Dag 326 1340
De tweede brief van Petrus (2 Petr.) Dag 331 1359
De eerste brief van Johannes (1 Joh.) Dag 334 1371
De tweede brief van Johannes (2 Joh.) Dag 340 1391
De derde brief van Johannes (3 Joh.) Dag 341 1394
De brief van Judas (Judas) Dag 342 1398
Openbaring van Johannes (Op.) Dag 343 1402

Woordenlijst  1483
Verantwoording  1487
Overzicht van medewerkers en betrokkenen  1490
Over het Nederlands Bijbelgenootschap  1493
Over Alpha – Bible in One Year  1494

5 



 6



Dag 1 1 januari

Genesis 1:1-2:17
De schepping van hemel en aarde
1 1 In het begin schiep God de hemel en de 
aarde.* 2 De aarde was nog woest en doods, 
en duisternis lag over de oervloed, maar 
Gods geest zweefde over het water.*

3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er 
was licht. 4 God zag dat het licht goed was, 
en hij scheidde het licht van de duisternis; 
5 het licht noemde hij dag, de duisternis 
noemde hij nacht. Het werd avond en het 
werd morgen. De eerste dag.

6 God zei: ‘Er moet midden in het water 
een gewelf komen dat de watermassa’s van 
elkaar scheidt.’ 7 En zo gebeurde het. God 
maakte het gewelf en scheidde het water 
onder het gewelf van het water erboven. 
8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd 
avond en het werd morgen. De tweede dag.

9 God zei: ‘Het water onder de hemel 
moet naar één plaats stromen, zodat er 
droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 
10 Het droge noemde hij aarde, het samen-
gestroomde water noemde hij zee. En God 
zag dat het goed was.

11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong 
groen ontkiemen: zaadvormende planten 
en allerlei bomen die vruchten dragen met 
zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12 De aarde 
bracht jong groen voort: allerlei zaad-
vormende planten en allerlei bomen die 
vruchten droegen met zaad erin. En God 
zag dat het goed was. 13 Het werd avond en 
het werd morgen. De derde dag.

14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het 
hemelgewelf komen om de dag te schei-
den van de nacht. Ze moeten de seizoenen 
aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze 
moeten dienen als lampen aan het hemel-

gewelf, om licht te geven op de aarde.’ En 
zo gebeurde het. 16 God maakte de twee 
grote lichten, het grootste om over de dag 
te heersen, het kleinere om over de nacht 
te heersen, en ook de sterren. 17 Hij plaatste 
ze aan het hemelgewelf om licht te geven 
op de aarde, 18 om te heersen over de dag 
en de nacht en om het licht te scheiden 
van de duisternis. En God zag dat het goed 
was. 19 Het werd avond en het werd mor-
gen. De vierde dag.

20 God zei: ‘Het water moet wemelen van 
levende wezens, en boven de aarde, langs 
het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ 
21 En hij schiep de grote zeemonsters en 
alle soorten levende wezens waarvan het 
water wemelt en krioelt, en ook alles wat 
vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 
22 God zegende ze met de woorden: ‘Wees 
vruchtbaar en word talrijk en vul het water 
van de zee. En ook de vogels moeten talrijk 
worden, overal op aarde.’ 23 Het werd avond 
en het werd morgen. De vijfde dag.

24 God zei: ‘De aarde moet allerlei 
levende wezens voortbrengen: vee, krui-
pende dieren en wilde dieren.’ En zo 
gebeurde het. 25 God maakte alle soorten 
in het wild levende dieren, al het vee en 
alles wat op de aardbodem rondkruipt. En 
God zag dat het goed was.

26 God zei: ‘Laten wij mensen maken 
die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; 
zij moeten heerschappij voeren over de 
vissen van de zee en de vogels van de 
hemel, over het vee, over de hele aarde en 
over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God 
schiep de mens als zijn evenbeeld, als 
evenbeeld van God schiep hij hem, man-
nelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.  

(Gen. 1:1-3) In het begin schiep God de hemel en de aarde [...] God zei – Ook mogelijk is de vertaling: ‘In 
het begin toen God de hemel en de aarde schiep [...] zei God’.   (Gen. 1:2) Gods geest zweefde over het 
water – Gods geest, of: ‘Gods adem’. Ook mogelijk is de vertaling: ‘een hevige wind joeg het water op’.
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28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees 
vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde 
en breng haar onder je gezag: heers over 
de vissen van de zee, over de vogels van de 
hemel en over alle dieren die op de aarde 
rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef 
ik jullie alle zaaddragende planten en alle 
vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie 
voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het 
wild leven, aan de vogels van de hemel 
en aan de levende wezens die op de aarde 
rondkruipen, geef ik de groene planten tot 
voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God keek 
naar alles wat hij had gemaakt en zag dat 
het zeer goed was. Het werd avond en het 
werd morgen. De zesde dag.
2 1 Zo werden de hemel en de aarde in al 
hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende 
dag had God zijn werk voltooid, op die 
dag rustte hij van het werk dat hij gedaan 
had. 3 God zegende de zevende dag en ver-
klaarde die heilig, want op die dag rustte 
hij van heel zijn scheppingswerk.

4 Dit is de geschiedenis van de hemel 
en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden 
ze geschapen.

De tuin van Eden
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel 
maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen 
enkele struik en was er geen enkele plant 
opgeschoten, want God, de HEER, had het 
nog niet laten regenen op de aarde, en er 
waren geen mensen om het land te bewer-
ken;* 6 wel was er water dat uit de aarde 
opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 
7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij 
vormde hem uit stof, uit aarde, en blies 
hem levensadem in de neus. Zo werd de 
mens een levend wezen.

8 God, de HEER, legde in het oosten, in 
Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de 
mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de 
aarde allerlei bomen opschieten die er aan-
lokkelijk uitzagen, met heerlijke vruch-
ten. In het midden van de tuin stonden 

de levensboom en de boom van de kennis 
van goed en kwaad.

10 Er ontspringt in Eden een rivier die 
de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich 
in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de 
Pison; die stroomt om heel Chawila heen, 
het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het 
goud van dat land is uitstekend, en er is 
daar ook balsemhars en onyx.) 13 De tweede 
rivier heet Gichon; die stroomt om heel 
Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; 
die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde 
ten slotte is de Eufraat.

15 God, de HEER, bracht de mens dus in 
de tuin van Eden, om die te bewerken en 
erover te waken. 16 Hij hield hem het vol-
gende voor: ‘Van alle bomen in de tuin 
mag je eten, 17 maar niet van de boom van 
de kennis van goed en kwaad; wanneer je 
daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’

Psalm 1:1-6
1  1 Gelukkig de mens
  die niet meegaat met 

wie kwaad doen,
  die de weg van zondaars niet betreedt,
  bij spotters niet aan tafel zit,
 2 maar vreugde vindt in de 

wet van de HEER
  en zich verdiept in zijn 

wet, dag en nacht.

 3 Hij zal zijn als een boom,
  geplant aan stromend water.
  Op tijd draagt hij vrucht,
  zijn bladeren verdorren niet.
  Alles wat hij doet komt tot bloei.

 4 Zo niet de wettelozen!
  Zij zijn als kaf
  dat verwaait in de wind.

 5 Wettelozen houden niet 
stand waar recht heerst,

  zondaars niet in de kring 
van de rechtvaardigen.

(Gen. 2:5) geen mensen om het land te bewerken – In het Hebreeuws is er hier en in het vervolg een 
woordspel tussen ’adam, ‘mens’, en ’adama, ‘land/aarde/aardbodem/akker’.
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 6 De HEER beschermt de weg 
van de rechtvaardigen,

  de weg van de wettelozen 
loopt dood.

Matteüs 1:1-25
1 1 Overzicht van de afstamming van Jezus 
Christus, zoon van David, zoon van Abra-
ham.

2 Abraham verwekte Isaak, Isaak ver-
wekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 
broers, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij 
Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron 
verwekte Aram, 4 Aram verwekte Ammi-
nadab, Amminadab verwekte Nachson, 
Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon ver-
wekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte 
Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï 
verwekte David, de koning.

David verwekte Salomo bij de vrouw 
van Uria, 7 Salomo verwekte Rechabeam, 
Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte 
Asaf, 8 Asaf verwekte Josafat, Josafat ver-
wekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 
9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte 
Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10 Hizkia 
verwekte Manasse, Manasse verwekte 
Amos, Amos verwekte Josia, 11 Josia ver-
wekte Jechonja en zijn broers ten tijde van 
de Babylonische ballingschap.

12 Na de Babylonische ballingschap ver-
wekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte 
Zerubbabel, 13 Zerubbabel verwekte Abiud, 
Abiud verwekte Eljakim, Eljakim ver-
wekte Azor, 14 Azor verwekte Sadok, Sadok 
verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 
15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte 

Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16 Jakob 
verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar 
werd Jezus verwekt, die Christus genoemd 
wordt.

17 Van Abraham tot David telt de lijst dus 
veertien generaties, van David tot de Baby-
lonische ballingschap veertien generaties, 
en van de Babylonische ballingschap tot 
Christus veertien generaties.

18 De afkomst van Jezus Christus was als 
volgt. Toen zijn moeder Maria al was uit-
gehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij 
hem woonde, bleek ze zwanger te zijn 
door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, 
die een rechtschapen mens was, wilde 
haar niet in opspraak brengen en dacht 
erover haar in het geheim te verstoten. 
20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem 
in een droom een engel van de Heer. De 
engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet 
bang je vrouw Maria bij je te nemen, want 
het kind dat ze draagt is verwekt door de 
heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef 
hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk 
bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is 
gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat 
bij monde van de profeet door de Heer is 
gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en 
een zoon baren, en men zal hem de naam 
Immanuel geven,’ wat in onze taal bete-
kent ‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker 
en deed wat de engel van de Heer hem had 
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn 
vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap 
met haar voordat ze haar zoon gebaard 
had. En hij gaf hem de naam Jezus.
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