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Een Groene Bijbel dankzij recycle-actie vrijwilligers NBG 
 
De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in 
november. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude bijbels ingezameld.  
Veel mensen reageerden spontaan op de oproep om oude bijbels in te leveren en zo een 
nieuwe bestemming te geven. 
 
Er werden vele duizenden oude bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot nieuw 
bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus 
massaal meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studiebijbel. 
 
De Groene Belofte 
Stefan van Dijk, hoofd uitgeven bij het Nederlands Bijbelgenootschap, tekende op 3 juni 
2016 namens het NBG de Groene Belofte tijdens het GroenGelovig-congres, dat 
georganiseerd werd door de ChristenUnie. Hij presenteerde daar ook de voorpublicatie van 
de Groene Bijbel. 
Ook andere organisaties ondertekenden de Groene Belofte, waaronder Kerk in Actie en 
Tear. Daarmee onderstrepen de organisaties het belang van duurzaamheid en 
rentmeesterschap. Een citaat uit de belofte: ‘Wij zijn als rentmeesters verantwoordelijk voor 
het beschermen en verzorgen van de schepping. Dat is in deze tijd een enorme uitdaging en 
tegelijkertijd een prachtige roeping.’ 
 
Het belang van duurzaamheid 
Stefan van Dijk  licht toe: ‘Het Nederlands Bijbelgenootschap erkent het belang van 
duurzaamheid en de roeping die wij als christenen hierin hebben. Met de Groene Bijbel 
bieden we de bijbellezer een groen perspectief op dit eeuwenoude boek. Bijvoorbeeld door 
teksten aan te wijzen die gaan over de manier waarop God en mens in de Bijbel omgaan met 
de natuur. Door verdiepende artikelen kom je meer te weten over de plaats van 
duurzaamheid en natuur in de Bijbel. We hopen dat deze uitgave mensen zal inspireren en 
motiveren tot een groene levensstijl.’ 
  
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 
 
Contactpersoon:  <naam> 
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Bijbelblad Alef bestaat één jaar 
 
Alef bestond in oktober één jaar en dat was een feestje waard. Op woensdagmiddag 5 oktober 
waren lezers van het blad te gast bij de redactie van dit bijbelblad voor kinderen. 
 
Kinderen die Alef een leuke reden gestuurd hadden om langs te komen, kregen een exclusief kijkje 
achter de schermen. Zo konden ze ontdekken hoe Alef gemaakt wordt, en meevieren dat Alef al 3500 
abonnees heeft. Marije: ‘We zijn allemaal vriendjes van Alef, dus ik wilde wel langskomen!’ 
 
Bibliotheek 
In de bibliotheek gaf bibliothecaris Anne-Jaap van den Berg een rondleiding. De kinderen 
bewonderden de meest bijzondere bijbels: van de allerkleinste bijbel die er bestaat tot de 
allergrootste. Levi: ‘De oudste bijbel in de bibliotheek is gemaakt in 1477, dat is vet oud!’ 
 
Meedenken over het kerstnummer 
Als kinderredactie dachten de Alef-fans mee over de inhoud van het Kerstnummer: Wat voor soort 
puzzels moeten er in het Kerstnummer komen? Welke strip is het leukst? En wat willen ze altijd al 
weten voor de rubriek ‘Durftevragen’? 
Dat dit een groot succes was, bleek wel uit de reacties. Jessica: ‘Ik wil elke dag wel een Alef-dag’. 
Lotte: ‘Ik ga morgen aan iedereen vertellen wat voor leuke middag ik gehad heb!’ 
 
Voor en door kinderen 
Maartien Hutter en Roelien Smit, de kernredactie van Alef, ontvingen de kinderen op het kantoor van 
het Nederlands Bijbelgenootschap. Maartien: ‘Zo direct met kinderen aan de slag gaan voor het 
Kerstnummer geeft ons veel energie. Het wordt een nummer dat niet alleen voor, maar ook door 
kinderen gemaakt is.’ 
 
Roelien: ‘We hebben vandaag gezien dat de Bijbel door Alef echt tot leven komt voor kinderen, 
iedereen was heel enthousiast. Zo ontdekken zij steeds nieuwe dingen en gaan ze echt schatgraven 
in dit belangrijke boek. En daar doen we het uiteindelijk voor.’ 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 
 
Contactpersoon: <naam> 
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Illustraties uit Samenleesbijbel beschikbaar op debijbel.nl 
 
De meer dan 200 illustraties uit de Samenleesbijbel zijn toegevoegd aan debijbel.nl, de website 
over de Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap. De kleurrijke illustraties, gemaakt door 
Wendelien van de Erve, brengen de belangrijkste verhalen uit de Bijbel nog meer tot leven. 
 
U vindt de afbeeldingen op debijbel.nl door te zoeken op ‘Samenleesbijbel’ of de naam van bekende 
personen uit de Bijbel. De afbeeldingen zijn ook gekoppeld aan een bijbeltekst. U kunt ze dus tijdens 
het bijbellezen tegenkomen in de balk ‘Gerelateerd’, wanneer u deze ingeschakeld heeft via het 
opties-menu. 
 
Naast de illustraties zijn eveneens de werkbladen uit de Samenleesbijbel te vinden op debijbel.nl. 
Deze kunnen worden gedownload en geprint, om ze bijvoorbeeld in de kinderdienst te gebruiken als 
verwerkingsopdracht bij een bijbelverhaal. 
 
De afbeeldingen van de Samenleesbijbel zijn te bekijken en te gebruiken wanneer u lid bent van het 
Nederlands Bijbelgenootschap en een account hebt op debijbel.nl. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 
 
Contactpersoon:  <naam> 
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Twee: een tegenstrijdig getal 
 
Het getal twee is het laagste priemgetal dat er bestaat. Een een-tweetje is iets dat erg gemakkelijk 
gaat. En wie kent niet het (bijbelse) spreekwoord ‘niemand kan twee heren dienen’? Twee is een 
heel gewoon getal, dat je vaak gebruikt. En ook in de Bijbel is er meer met het getal twee aan de 
hand dan je op het eerste gezicht ziet. 
 
‘Hoe lang blijft u op twee gedachten hinken’ (1 Koningen 18:21). Eigenlijk geeft deze uitspraak van 
Elia perfect weer wat er met het getal twee aan de hand is. Want het getal twee hinkt in de Bijbel op 
twee gedachten. Aan de ene kant is de tweede man altijd minder belangrijk dan de eerste man. Jozef 
mag bijvoorbeeld rijden in de op een na mooiste wagen. Hij is dus niet de allerbelangrijkste man in 
Egypte (Genesis 41:43). Maar tegelijkertijd geef je in de Bijbel met het getal twee aan dat iets het 
belangrijkste is. 
   
Ook in andere verhalen speelt het getal twee een rol: 
- Het feit dat de farao van Egypte twee keer droomt, betekent volgens Jozef dat de droom zeker uit 
zal komen (Genesis 41:32). 
- Abraham wordt tweemaal bij zijn naam geroepen door de engel van God als hij zijn zoon Isaak op 
het altaar gebonden heeft (Genesis 22:11). Ook Mozes (Exodus 3:4), Samuel (1 Samuel 3:10), Saulus 
(Handelingen 9:4) en Marta (Lucas 10:41) horen tweemaal hun naam na elkaar. Ook weer om te 
laten zien dat wat er volgt echt belangrijk is. 
- Vaak krijgen er twee mensen een oproep om ergens naartoe te gaan. Bijvoorbeeld Mozes en Aäron 
die met z’n tweeën bij de farao komen (Exodus 5:1) en twee verspieders die naar het beloofde land 
gaan om te kijken (Jozua 2:1). Ook Jezus stuurt zijn leerlingen twee aan twee op weg (Marcus 6:7). 
Twee getuigen zijn immers voldoende om iets voor waar aan te nemen. 
   
Jezus zet in zijn gelijkenissen ook vaak twee mogelijkheden tegen over elkaar. Daar moet je dan een 
radicale keuze in maken: kies je voor het goede of voor het slechte? Meer smaken zijn er niet. Zo heb 
je de twee zonen die wel of niet doen wat hun vader wil (Matteüs 21:28-32), twee mensen in de 
tempel: de tollenaar tegenover de farizeeër (Lucas 18:9-14), of twee huizen: het huis op de rots en 
de andere op het zand (Matteüs 7:24-27). 
   
Het getal twee heeft dus iets tegenstrijdigs in zich: aan de ene kant is het ‘het belangrijkste’. Het gaat 
erom dat iets zeker zal gebeuren. Tegelijkertijd is het niet hetzelfde als één: Je moet kiezen. 
 
Maar als er twee mensen God om iets vragen in hun gebed, zal het gebeuren. Want als er twee of 
meer mensen in zijn naam bij elkaar komen, is God in hun midden (Matteüs 18:19-20). 
 

Bron: Blog van Roelien Smit, bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap.  
 
Contactpersoon: <naam> 
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Maak jongeren in Ghana sterk & weerbaar 

 
Toekomst en hoop zijn woorden die veel Ghanese tieners niet kennen. Armoede, verleidingen van 
drugs en alcohol en de bijbehorende criminaliteit bepalen hun leven. Het Ghanees 
Bijbelgenootschap komt op voor deze jongeren. Met het organiseren van de bijbelcursus Next 
Generation biedt het jongeren houvast zodat ze sterker in het leven komen te staan. 
 
Jongeren bereiken 
De Bijbel is geen makkelijke oplossing voor alle problemen. Maar in Ghana is er geen overheid die 
een jeugdcampagne kan organiseren. Psychologen en gedragstherapeuten voor jongeren zijn 
simpelweg onbetaalbaar. Alleen de kerken kunnen de jongeren bereiken – Ghana is een grotendeels 
christelijk land. 
 
Sterk en weerbaar met de Bijbel 
In de bijbelcursus Next Generation worden bijbelverhalen uitgelicht die jongeren weerbaar kunnen 
maken tegen groepsdruk en geweld. Jongeren spelen de verhalen na, voelen hoe het is om andere 
keuzes te maken, en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Zo kan de Bijbel functioneren als een 
spiegel, en tegelijkertijd als een bron van hoop. 
 
Meehelpen 
Kijk ook op bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbelcursus-in-ghana hoe u kunt bijdragen aan dit 
project. 


