
Les 1 De Bijbel is uniek 

28 maart-3 april 

 

Kernteksten: Deuteronomium 32:45–47; Genesis 49:8-12; Jesaja 53:3-7; 

1 Korintiërs 15:3-5, 51-55; Romeinen 12:2. 

 

Deel I: Overzicht 

 

In een wereld van overaanbod aan media worden we in toenemende mate gebombardeerd door ideeën 

die strijden om onze aandacht en de nieuwste trends beloven om ons leven hierdoor te laten leiden. Het 

is in deze omgeving van veel prikkels moeilijker gevonden om stille tijd met het Woord van God te 

vinden. Sommigen beginnen zichzelf misschien af te vragen of de Bijbel nog steeds relevant is in de 

snelle wereld van vandaag. We moeten worden herinnerd aan het gebod: ‘Staak de strijd, en erken dat 

Ik God ben’ / HSV: ‘Geef het op en weet dat Ik God ben’ (Psalmen 46:11), als manier om ons te helpen 

erkennen dat de Bijbel nog steeds Gods grootste geschenk is om zijn verlossingsplan bekend te maken. 

Er is nergens in de wereld een boek als dit. 

 Een aantal belangrijke elementen maken de Bijbel uniek, als deze met andere religieuze boeken 

wordt vergeleken. Vier elementen in het bijzonder vallen in het oog, in sterke tegenstelling tot de 

filosofische en esoterische gedachten van mensen als Confucius, de Koran en de heilige geschriften van 

de Hindoes: (1) de Bijbel bevat tot dertig procent profetie en profetische literatuur; (2) de Bijbel is in de 

geschiedenis samengesteld, dat wil zeggen: zij spreekt van een God die in de geschiedenis handelt; 

(3) de gebeurtenissen in de Bijbel zijn geplaatst in een ruimtelijke dimensie van echte geografische 

plaatsen en (4) de Bijbel heeft de macht om levens te veranderen vanwege de God die tot ons spreekt 

door middel van zijn levende Woord. Is het dan een wonder dat zij eeuwenlang de grootste werken van 

muziek, kunst en literatuur heeft geïnspireerd? Deze week zullen we bestuderen waarom de Bijbel 

uniek en onovertroffen is en dit blijft, zelfs met de snelste groei van technologie en kennis in de 

eenentwintigste eeuw. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Illustratie 

. . . . Mozes kwam in het oude Egypte aan honderden jaren nadat de Grote Piramide werd gebouwd en 

werd opgevoed om de toekomstige koning van dit grootste wereldrijk te worden. Toch: ‘Door zijn 

geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter 

van de farao.’ (Hebreeën 11:24). 

 

De Schrift 

De laatste woorden van Mozes aan het volk dat hij naar het Beloofde Land leidde, waren deze: ‘Neem 

mijn waarschuwingen ter harte, en draag ook uw kinderen op om zich strikt te houden aan de wetten 

waarin u onderwezen bent.’ (Deuteronomium 32:46). 

Ter harte nemen is een uitdrukking die in de Bijbel wordt gebruikt om het zich eigen maken en het in 

bewaring geven van Gods Woord binnen in het hart te beschrijven. Mozes benadrukt dit idee als hij 

onderricht dat kinderen vooral zouden moeten worden opgedragen om de instructies of wet van God ter 

harte te nemen. Deze wet is belangrijker dan wat ook, want ‘het is van levensbelang’ (Deuteronomium 

32:47). 

 Praat er met uw groep over hoe zij omgaan met de verleidingen om hen heen en een levende relatie 

met Christus onderhouden door middel van zijn Woord. Vraag de groep te schatten hoeveel tijd zij elke 

dag aan bepaalde activiteiten besteden (e-mails beantwoorden, sms’en, sociale media, televisie, werk, 

familie, wijdingen). Merk op dat die activiteiten waaraan we het grootste deel van onze tijd besteden, 



vaak die zijn die in ons leven het belangrijkst zijn. Wat voor opzettelijke stappen nemen de leden van 

uw groep om hun christelijke ervaring op hun kinderen over te brengen? Waarom is deze levende 

erfenis zo belangrijk in de tijd waarin wij leven? 

 

De Schrift 

De Bijbel staat vol plaatsen waar God zichzelf heeft geopenbaard. Onder enige van de meer 

gedenkwaardige plaatsen zijn de berg Moria toen Abraham op het punt stond Isaak te doden 

(Genesis 22:2), de brandende doornstruik op de Horeb in de Sinai (Exodus 3:1-4), de Rietzee (andere 

vertalingen: ‘Schelfzee’) waardoor Israël over droog land ontkwam (Exodus 14:1-30) en Kapernaüm, 

waar zoveel van de genezingswonderen van Jezus plaatsvonden. Dit patroon van het opnemen van een 

ruimtelijke dimensie in de gebeurtenissen die feitelijk worden beschreven ,onderscheidt de Bijbel van 

de meeste andere heilige geschriften (de gehele Koran bijvoorbeeld bevat minder geografische 

aanduidingen dan alleen al in Genesis 1–20 worden gevonden). De Bijbel bevat verwijzingen naar 

honderden steden en landen, inclusief verwijzingen naar specifieke bergen, waterlichamen, woestijnen, 

gebieden en staaties. Er zijn momenten waarop de geografie een cruciaal element is dat een gebeurtenis 

toegevoegde betekenis en dimensie geeft. 

 Betlehem is één voorbeeld van de manier waarop de geografie van de Bijbel belangrijk is voor ons 

begrip van bijbelse geschiedenis. In het Hebreeuws betekent Betlehem ‘het broodhuis’. Het was in 

Betlehem dat Ruth en Boaz elkaar ontmoetten en trouwden. Daar kregen zij een zoon met de naam 

Obed, die een zoon kreeg met de naam Isaï. Isaï werd de vader van David, die later een dynastie van 

koningen zou oprichten, die honderden jaren lang in Jeruzalem zouden regeren, tot de verwoesting van 

de tempel (Ruth 4:13-17; Matteüs 1:5, 6). Toen Samuël kwam om een nieuwe koning te zalven, kwam 

hij naar Betlehem waar God hem leidde om David te zalven. Daarna, zevenhonderd jaar voor de 

geboorte van Jezus, voorspelt Micha 5:2 dat de Messias in Betlehem geboren zal worden, dat in Judea 

ligt. Het zou ons dus niet moeten verrassen dat God Jezus zendt, ‘het brood dat leven geeft (Brood des 

levens)’ (Johannes 6:33-51), om in Betlehem geboren te worden, het broodhuis. Uit de heilige Geest 

aan Maria geboren, brengt Jezus de volheid van het evangelie aan de wereld waarover hij op een dag 

voor eeuwig als Koning der koningen zal regeren.  

 Vraag de groep wat voor andere belangrijke inzichten kunnen worden verkregen uit het begrip van 

de geografie en plaatsnamen bij historische gebeurtenissen hier omheen in de Bijbel. Wat was 

bijvoorbeeld de relatie tussen Abrahams ontmoeting met God op de berg Moria en Christus’ dood in 

dezelfde omgeving bijna tweeduizend jaar later? 

 

. . . . 

 

De Schrift 

Josia was acht jaar oud toen hij koning van Juda werd. De Bijbel zegt dat zijn grootvader Manasse de 

Kanaänitische goden diende, waarbij hij zich inliet met spiritualisme en de hieraan verbonden seksuele 

perversiteiten, samen met astrologie. Manasse offerde zelfs zijn eigen zoon. Hij bracht zijn volk tot 

verschrikkelijke geloofsafval, want hij ‘ verleidde hen, zodat zij meer kwaad deden dan de volken die 

de HERE vóór de Israëlieten had verdelgd’ (2 Koningen 21:9, NBG). Vanuit Josia’s genen en opvoeding 

zouden we kunnen verwachten dat Juda tot hetzelfde noodlot zou zijn gedoemd als onder koning 

Manasse, maar in plaats hiervan zegt de Bijbel dat Josia ‘deed dat recht was in de ogen des HEEREN; 

en hij wandelde in al den weg van zijn vader David, en week niet af ter rechter- noch ter linkerhand’ (2 

Koningen 22:2, SV). Wat maakte het verschil?—de ontdekking en het lezen van Gods Woord, Josia’s 

diepe berouw en zijn daden om heel Israël tot de juiste aanbidding van God terug te brengen. 

Opgravingen in Juda die verslag uitbrengen over deze tijdsperiode hebben een tempel in Arad 

blootgelegd met twee altaren en rechtop staande stenen in het heilige der heiligen, die meer dan één 

godheid voorstelden. Deze tempel is aan het einde van de zevende eeuw vernietigd, wat veel geleerden 



aan het werk van Josia hebben toegeschreven. Vanwege deze belangrijke hervorming spaarde God Juda 

en Jeruzalem enige tijd en hield zijn oordeel in tot zo’n 35 jaar later. God beloofde: ‘. . . uw ogen zullen 

al het kwaad niet zien, dat Ik over deze plaats brengen zal’ (2 Koningen 22:20, SV). Vraag de groep, na 

het lezen van 2 Koningen 21:2–9, hoe deze beschrijving van Juda vandaag vergelijkbaar is met de 

uitdagingen van het kwaad in deze wereld. Hoe kan de Schrift ons leven veranderen, zodat wij ook 

kunnen overwinnen? 

  

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

De Bijbel is Gods geïnspireerde Woord voor alle tijden. Zij is niet beperkt tot de tijd of culturen waarin 

zij werd geschreven. Aldus heeft zij nog steeds macht om vandaag levens te veranderen. Terwijl u zich 

voorbereidt op deze les in uw specifieke cultuur, overdenk de invloed van de Bijbel vandaag in uw deel 

van de wereld. Vraag de groep een ervaring te delen, waarbij zij door Gods Woord zijn veranderd en de 

levensveranderende macht in hun leven hebben erkend. Hier zijn enige meer specifieke vragen die over 

deze thema’s uitweiden. 

1. Hoe verschaffen de profetieën van de Schrift ons hoop voor de toekomst, zelfs in de context 

van gebeurtenissen in de laatste dagen? Op wat voor manieren verzekeren deze profetieën ons 

van de beloften van God en zijn vermogen om zijn plan tot het einde toe te doorzien? 

2. Deel een ervaring uit uw leven of dat van een vriend, die getuigt van de macht van Gods 

Woord om het leven van een persoon te veranderen. Op wat voor manieren vonden deze 

veranderingen plaats en hoe zagen anderen de macht van de heilige Geest in actie? 

3. Op wat voor manieren kunt u voortdurend getuige zijn van Gods macht om vandaag uw 

familie, uw omgeving of uw stad te veranderen? Hoe kunt u het Woord van God op een 

effectieve manier delen om verandering teweeg te brengen en anderen erop voor te bereiden 

om Jezus te ontmoeten wanneer hij komt? Denk eraan dat wij zijn handen en voeten zijn en 

dat wat we overbrengen met woorden en daden zal weerkaatsen op de manier waarop 

anderen God waarnemen.



                                  Lesson 2 
Les 2 De oorsprong en aard van de Bijbel 

4-10 april 

 

Kernteksten: 2 Timoteüs 3:16; 2 Petrus 1:19-21; 1 Tessalonicenzen 2:13; 

1 Korintiërs 2:9, 10; Romeinen 15:4; Handelingen 1:16. 

 

Deel I: Overzicht 

 

Ons begrip van de oorsprong en aard van de Schrift beïnvloedt aanzienlijk de manier 

waarop we de Bijbel lezen en ermee omgaan. Als de Bijbel een menselijk boek was, 

geschreven net als elk ander boek dat door feilbare mensen is samengesteld, konden we 

er niet op vertrouwen. Onder zulke omstandigheden zou zij zeker geen goddelijk gezag 

hebben. Om eerlijk aan de Bijbel te zijn, moeten we de schrijvers van de Bijbel zelf een 

definitie laten geven en uitleggen wat zij denken over hun geschriften en zo de Bijbel de 

fundamentele parameters (maatstaven) laten bepalen van de manier waarop er met haar 

zou moeten worden omgegaan. De schrijvers van de Bijbel maken er aanspraak op dat 

hun boodschap niet op menselijke wijze is verzonnen. In plaats hiervan is de Bijbel op 

goddelijke wijze geopenbaard en haar inhoud geïnspireerd door God.  

 Ons begrip van het proces van openbaring en inspiratie is cruciaal voor onze 

benadering van Gods Woord. Omdat God het medium van taal gebruikt om met mensen 

te communiceren, is goddelijke openbaring geschikt om te worden opgeschreven. De 

heilige Geest stelt de schrijvers van de Bijbel in staat om op trouwe en 

geloofwaardige/betrouwbare wijze aan het papier toe te vertrouwen wat hij hen heeft 

geopenbaard. Deze goddelijke inspiratie geeft de Bijbel haar goddelijke gezag en 

garandeert de eenheid die we vinden van Genesis tot en met het boek Openbaring. 

Hoewel door menselijke wezens op papier gezet, is de Bijbel niettemin het Geschreven 

Woord van God. In deze goddelijk-menselijke dimensie is er een bepaalde parallel tussen 

Jezus Christus, het Woord van God, die vlees is geworden, en het Geschreven Woord van 

God, de Bijbel. We vatten en waarderen deze realiteit alleen door geloof.  

 

Deel II: Commentaar 

 

Stelt u zich een puur menselijk boek voor, dat is geschreven door veel verschillende 

auteurs over een periode van honderden jaren. Stelt u zich voor dat deze diverse auteurs 

in hun geschriften herinneringen zouden ophalen over God en hun godsdienstige 

ervaring. Hun van elkaar verschillende perspectieven zouden hun geschriften weinig 

gezag verlenen buiten hun persoonlijke meningen. Zij zouden maar enig of geen 

menselijk gezag hebben. De Bijbel is echter niet zo. Zij maakt er aanspraak op dat de 

ultieme auteur God is. God communiceert door middel van zijn heilige Geest met de 

schrijvers van de Bijbel en levert de inhoud die Hij belangrijk voor ons acht om te weten. 

De God van de Bijbel is een God die spreekt. Hij heeft menselijke wezens geschapen met 

het vermogen om te spreken en om verbale informatie te begrijpen. Aldus gebruikt hij 

taal om met de mensen te communiceren. Deze goddelijke boodschappen worden niet 

gegeven in een kunstmatige hemelse taal die alleen engelen begrijpen. Zij worden 

gegeven in de taal van de Bijbelschrijvers zelf. Zij worden ook gegeven met praktische 

bedoelingen, opdat Gods volk ‘volmaakt (NBG: ‘volkomen’) zou zijn, tot elk goed werk 
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volkomen toegerust’ (2 Timoteüs 3:17, HSV). Vandaar worden de gezamenlijke bijbelse 

boeken op passende wijze de ‘heilige Schriften’ (NBV: ‘heilige geschriften’) genoemd 

(Romeinen 1:2, 2 Timoteüs 3:15).  

 Aldus is het gezag van de Schrift stenografie voor Gods gezag, dat in en door middel 

van de Schrift spreekt. Om de Bijbel haar goddelijk bedoelde rol in iemands persoonlijke 

leven te laten spelen, evenals in het leven van de kerk, moeten we haar aanspraak op 

goddelijke oorsprong serieus nemen. Het betekent ook dat we naar de hele Schrift moeten 

luisteren, zoals zij geschreven is. 

 Als we sommige delen van de Schrift verwerpen als zogezegd ongeïnspireerd en dus 

louter menselijk, hebben we niet meer dan een selectief gezag van de Bijbel. In plaats van 

boven de Schrift te staan en de Schrift te oordelen, zouden we onze plaats onder de 

Schrift moeten innemen en dus de Schrift toestaan om ons te oordelen. 

 In 1 Tessalonicenzen 2:13 leren we iets belangrijks over de houding waarmee de 

gelovigen in Tessalonica het Woord van God ontvingen. Lees 1 Tessalonicenzen 2:13 en 

denk na over de manier waarop de gelovigen in Tessalonica Gods Woord aannamen. Wat 

vertelt hun ontvangst van de Schrift ons over de manier waarop we de Bijbelse 

boodschap zouden moeten aannemen als we deze lezen of horen? 

 

De Schrift 

We zien Gods hoogste en meest expliciete openbaring in de vleeswording van zijn Zoon 

Jezus Christus. Behalve dat is de meest doeltreffende en op vele gebieden gebruikte vorm 

van goddelijke openbaring het goddelijk spreken. In de Bijbel vinden we herhaaldelijke 

verwijzingen naar de God die spreekt. Zijn Woord wordt gegeven aan zijn woordvoerders 

de profeten. Het talrijke voorkomen van uitdrukkingen zoals het ‘woord van de Heer’ of 

‘zo zegt de Heer’ of het ‘woord dat de Heer heeft gesproken’ getuigen van dit feit. Dit 

goddelijk spreken brengt het Woord van de Heer voort en leidt uiteindelijk tot de 

belichaming ervan in een geschreven document. Het neerschrijven van Gods Woord is 

ook het gevolg van Gods initiatief (zie Exodus 17:14, Exodus 24:4, Jozua 24:26, etc.).  

 Wat is de bedoeling voor Gods geschreven openbaring? Zij is een onveranderlijk 

referentiepunt voor zijn volk. Zij stelt Gods volk voortdurend in staat om er op een 

ongewijzigde manier naar te luisteren en zorgvuldig te doen wat zij zegt 

(zie Deuteronomium 30:9, 10). Een geschreven document kan beter en getrouwer worden 

bewaard dan een mondelinge boodschap. Er is grotere permanentie (blijvendheid) met 

een geschreven tekst dan met een mondeling gesproken woord. Een geschreven 

document kan worden overgeschreven en vermenigvuldigd en zo voor veel meer mensen 

op veel verschillende locaties beschikbaar worden gemaakt dan welke mondelinge 

boodschap ook ooit zou kunnen zijn. Het is ook beschikbaar door de tijd heen en kan vele 

generaties later een zegen zijn voor lezers en luisteraars. Als een blijvend geschreven 

verslag blijft het een norm voor de geloofwaardigheid/nauwkeurigheid van de Bijbelse 

boodschap door de eeuwen heen. 

 Hoewel het waar is dat God gedachten in de schrijvers van de Bijbel inspireert, zouden 

wij niets over deze gedachten weten als deze niet door middel van woorden waren 

overgebracht, i.e.: in menselijke taal. Alleen woorden geven ons toegang tot gedachten. 

Vandaar omvat het proces van inspiratie niet alleen gedachten, maar ook het eindproduct 

van die gedachten: de geschreven woorden van de Schrift. ‘Of inspiratie zou moeten 

worden toegeschreven aan de geïnspireerde schrijvers of aan de door hen geschreven 
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Schriften is in grote mate een nodeloos dilemma. Het is duidelijk dat de voornaamste 

plaats van inspiratie in mensen is. De heilige Geest bewoog mensen om te spreken of te 

schrijven; maar toch was wat zij spraken of schreven het geïnspireerde Woord van 

God.’—Peter M. van Bemmelen, ‘Revelation and Inspiration’ in Raul Dederen, ed., 

Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, MD: Review and Herald, 

2000), blz. 39. Aldus kon de apostel Paulus schrijven: ‘Heel de Schrift is door God 

ingegeven (NBV: ‘geïnspireerd’) en is nuttig om daarmee te onderwijzen 

(NBG: ‘onderrichten’), te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 

rechtvaardigheid’ (NBG: ‘gerechtigheid’) (2 Timoteüs 3:16, HSV; cursivering 

toegevoegd). 

 

Illustratie 

Er is een interessante parallel tussen het Woord van God dat vlees is geworden 

(Jezus Christus) en het Geschreven Woord van God (de Bijbel). Net zoals Jezus op 

bovennatuurlijke wijze is ontvangen door de heilige Geest, maar toch in deze wereld 

geboren uit een vrouw, zo heeft de Bijbel de heilige Geest als haar ultieme auteur, maar is 

toch door menselijke schrijvers geschreven.  

 Jezus Christus werd vlees op een specifiek moment en op een specifieke plaats (i.e.: 

hij is geboren in Betlehem, niet in New York, Tokio of Nairobi; hij is gedoopt in de rivier 

de Jordaan, niet in de Mississippi, de Nijl of de Ganges). Toch deed deze bijzonderheid 

zijn goddelijkheid niet teniet, noch maakte deze hem historisch gezien relevant voor een 

bijzondere tijd. Hij is de enige Verlosser voor alle mensen, de hele wereld rond, de hele 

tijd door. Op een vergelijkbare manier werden de Bijbelboeken gegeven op een specifiek 

moment en in een bijzondere cultuur. Net als met Jezus maakt deze overlevering de 

Bijbel echter niet zonder meer tijds-afhankelijk of -relevant. De Bijbel is Gods Woord 

voor alle mensen, over de hele wereld, tot het einde van de tijden. 

 Jezus werd mens en leefde als een echt menselijk wezen met alle tekenen van 

menselijke zwakheden/gebreken. Toch was hij zonder zonde. Op een vergelijkbare 

manier is de taal van de Bijbel menselijke taal met al haar beperkingen, geen volmaakte 

hemelse taal. Toch is wat de Bijbel verzekert/bevestigt betrouwbaar, niet misleidend! 

 Toen Jezus op deze aarde leefde, wilde hij worden aanvaard voor wie hij werkelijk 

was: de goddelijke Zoon van God. Op een vergelijkbare manier wil God niet dat de 

Bijbel net als een ander boek wordt gelezen. Hij wil dat deze wordt aanvaard voor wat zij 

werkelijk is: het Geschreven Woord van God. Als zodanig heeft de Bijbel een ingeboren 

gezag dat welke menselijke wijsheid ook te boven gaat. Dit geeft de Bijbel het recht om 

Gods enige norm voor alle leer en godsdienstige ervaring te zijn. 

 Natuurlijk zijn Jezus Christus en de Bijbel niet identiek. Er zijn belangrijke 

verschillen. De Bijbel is geen incarnatie van God. God werd geen boek. We aanbidden 

geen boek. We aanbidden de Heiland die in de Bijbel wordt verkondigd. Zonder de Bijbel 

zouden we echter helemaal niet veel over Jezus weten. De Bijbel zonder Jezus zou het 

missen van de belangrijkste boodschap betekenen. Zonder de Bijbel zouden we echter 

niet weten dat Jezus de beloofde Messias is. We zouden hem niet kunnen aanvaarden als 

de gegarandeerde Heiland. We zouden verloren zijn. Daarom is de Bijbel fundamenteel 

en onmisbaar voor ons geloof.  
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De Schrift 

Niet alleen is de Schrift fundamenteel voor ons geloof, maar we moeten de Bijbel ook in 

geloof benaderen, als we recht willen doen aan haar goddelijke natuur. In Hebreeën 11:6 

lezen we: ‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven.’ De 

levensveranderende boodschap van de Bijbel is niet volkomen waargenomen op een 

kritische afstand, maar moet in geloof worden aanvaard en met liefde gehoorzaamd. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Weten dat de Bijbel goddelijk gezag heeft, motiveert ons om haar met respect en liefde te 

behandelen. Wat we ook liefhebben, we zullen er niet oneerbiedig over spreken. De 

manier waarop we over de Bijbel praten, zou onze diepe waardering voor het Woord van 

God moeten openbaren. Deze waardering zal zichtbaar worden, niet alleen maar in de 

manier waarop we de Bijbel dragen en vasthouden, maar wat belangrijker is, in de manier 

waarop we ons in ons leven laten leiden door haar onderwijs en deze toepassen. Onze 

houding zal er een van dankbaarheid en trouw zijn. Trouw zijn aan het Geschreven 

Woord van God is niet de verering van een boek. Het is in plaats hiervan een uitdrukking 

van onze liefde voor de drie-enige God over wie dit boek spreekt. ‘Want dit is de liefde 

tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last’ 

(1 Johannes 5:3, HSV). De Bijbel maakt ons vertrouwd met de levende God en helpt ons 

meer als Jezus te worden.  

 Hoe zou een houding van dankbaarheid voor de Schrift en trouw hieraan eruit zien? 

Hoe verschilt het gezag van de Schrift van dat van andere literatuur? Waar wordt u in de 

verleiding gebracht om u niet door de Bijbel te laten leiden vanwege persoonlijke 

ervaringen en gevoelens die u in een andere richting trekken? Hoe kunt u een houding 

van vertrouwen verkrijgen? 

 Trouw zijn aan de Schrift is niet hetzelfde als trouw zijn aan mijn eigen geliefde 

ideeën over de Bijbel. In het laatste geval zou ik alleen trouw zijn aan mezelf. In plaats 

hiervan vereist trouw aan de Schrift dat ik ervoor open sta om de Bijbel mijn gedachten te 

laten vormen en veranderen.



                                  Les 3 
Les 3 Jezus, de apostelen en de Bijbel 

11-17 april 

 

Kernteksten: Matteüs 4:1–11; Matteüs 22:37–40; Lucas 24:13–35, 44, 45; 

Lucas 4:25–27; Handelingen 4:24–26. 

 

Deel I: Overzicht 

 

De roep van de Reformatie was ad fontes—‘terug naar de bronnen’. In de context van de 

Verlichting betekende dit motto dat de Hervormers besloten terug te gaan naar de Schrift 

als de oorspronkelijke bron om werkelijk de aard van het christendom en de plichten van 

een christen te begrijpen. De Hervormers weigerden hun begrip van de Schrift te baseren 

op de tradities en verkeerde gebruiken die de middeleeuwse kerk waren gaan kenmerken. 

Vandaag minimaliseren moderne vooronderstellingen die uit een seculier wereldbeeld 

voortkomen, de Bijbel en nemen aan dat zij is gebaseerd op misplaatste en primitieve 

ideeën die ofwel moeten worden aangepast/rechtgezet ofwel verworpen. Aldus moeten 

christenen ook ‘naar de bronnen teruggaan’. 

 Het voornaamste voorbeeld waarnaar we onszelf zouden moeten oriënteren is Jezus 

Christus. Hoe beschouwde hij de Schriften? Uitte hij twijfel over bepaalde onderdelen 

van de Schrift? Of citeerde hij in plaats hiervan uit de Bijbel (het Oude Testament in zijn 

tijd) als gezaghebbend voor alle gebieden van het leven? Dit moderne, wetenschappelijke 

tijdperk ontkent het bestaan van God. Het verkondigt hooguit dat God niet in de 

menselijke geschiedenis reageert. In plaats van ons te laten leiden door deze 

vooronderstellingen, zouden we niet een dergelijke aanspraak moeten toetsen door wat de 

Schrift zegt dat Jezus onderwees, en door middel van voorbeeld, geloofde? Hoe stond het 

met zijn discipelen, de apostelen, die grote delen van het Nieuwe Testament hebben 

geschreven? Lieten zij zich ook niet leiden door zijn voorbeeld? Deze week gaan we 

terug naar Jezus en de apostelen om te zien hoe zij de Schrift gebruikten en 

interpreteerden. We poneren dat hun methoden van interpretatie en toepassing vandaag 

voor ons nog steeds als een betrouwbare leidraad en inspiratie dienen. 

  

Deel II: Commentaar 

 

Illustratie 

In 1521 werd Maarten Luther door de Romeinse keizer gedagvaard in Worms, Duitsland, 

waar hij wachtte op de rechtszaak door de raad, oftewel Diet. Het was een keerpunt voor 

de Reformatie. . . . Toen het moment kwam, sprak hij met een oprechte houding en met 

eerlijkheid: ‘Aangezien Uwe Majesteit en Uw Hoogheden om een duidelijk antwoord 

vragen, zal ik er een geven . . . . Tenzij wordt bewezen dat ik ongelijk heb door het 

getuigenis van de Schriften en door duidelijke redenering—want ik kan de besluiten van 

ofwel pausen of raden niet vertrouwen, aangezien het duidelijk is dat zij zich veelvuldig 

hebben vergist en elkaar hebben tegengesproken—ben ik gebonden in mijn geweten en 

hou vast in het Woord van God door die passages van de Heilige Schriften die ik heb 

aangehaald. Daarom kan ik en zal ik niets herroepen, want het is noch veilig noch 

heilzaam om tegen iemands geweten in te handelen. . . .   
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God helpe mij! Amen.’ —Heinrich Boehmer, Martin Luther: Road to Reformation (New 

York: Meridian Books, 1957), blz. 415. 

 

De Schrift  

Een cruciaal moment in de geschiedenis van de aarde kwam toen Satan Jezus verzocht na 

zijn doop en ervaring in de woestijn. Precies veertig dagen eerder had de Vader bij Jezus’ 

doop gezegd: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde (andere vertalingen: 

‘welbehagen’)’ (Matteüs 3:17). Satan daagde nu deze positie uit. Was Jezus wie zijn 

Vader zei dat hij was? De kwestie ging om de betrouwbaarheid van Gods Woord. Bij zijn 

eerste antwoord haalt Jezus een passage aan uit Deuteronomium 8:3: ‘om u te laten weten 

dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond 

van de HEERE komt.’ (HSV) De context van deze passage is Gods ondersteunende 

voorzienigheid aan het oude Israël toen zij veertig jaar lang in de woestijn rondtrokken. 

God verootmoedigde hen en ondersteunde hen, zodat zij volledig van hem op aan zouden 

kunnen. Door dit Schriftwoord aan te halen zegt Jezus: ‘Mijn Vader die Israël veertig jaar 

lang heeft ondersteund, zal mij ondersteunen. Ik vertrouw alleen op zijn Woord, omdat ik 

weet dat hij niet alleen de Bron van voedsel (ook figuurlijk) is, maar de Bron van het 

leven zelf.’ Er is hier ook een diepgaandere implicatie. Jezus onderwerpt zichzelf aan zijn 

Vader, net zoals het oude Israël werd onderwezen om zich te onderwerpen aan het Woord 

van God. Jezus spreekt niet van zijn eigen gezag, maar van het gezag van de Schrift zoals 

door Mozes gesproken. Het argument in Deuteronomium is dat, omdat God Israël had 

ondersteund en hen als zijn volk bewaard om het Beloofde Land binnen te gaan, zullen 

zij ‘de geboden van de HEERE, uw God, in acht [nemen] door in Zijn wegen te gaan en 

door Hem te vrezen’ (Deuteronomium 8:6, HSV). 

 ‘Jezus trad Satan tegemoet met de woorden der Schrift. ‘Er staat geschreven’, zei Hij. 

In iedere verzoeking was Zijn strijdwapen het Woord van God. Satan vroeg van Christus 

een wonder als teken dat Hij de Zoon van God was. Maar dat wat sterker is dan alle 

wonderen, een vast vertrouwen op het ‘Zo zegt de Here’, was een teken dat niet kon 

worden weerlegd. Zolang Christus op zijn standpunt bleef staan, kon de verleider geen 

voordeel behalen.’—Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, blz. 90. Hoe pakken we 

verzoeking vandaag aan? Hebben we de Schrift in ons hart geborgen, waarop we een 

beroep kunnen doen om op de verleider te reageren? We worden nooit gedwongen om 

onze wil aan verzoeking te onderwerpen en we hebben dezelfde hulpbron als Jezus had—

zijn Woord.  

 

Illustratie 

Op 23 oktober 1844 was er intens verdriet en teleurstelling toen de Adventgelovigen de 

realiteit inzagen dat Jezus niet was teruggekeerd om hen thuis te halen, zoals zij hadden 

verwacht. Ze hadden huizen en bezit verkocht. Ze hadden alles gegeven voor de 

verkondiging van het nieuws dat Jezus die dag zou komen. Nu was hun belangrijkste 

hoop de kop ingedrukt. Sommigen van de gelovigen verlieten het geloof. Velen werden 

geconfronteerd met de spot van skeptici die hadden getwijfeld. Wat was er verkeerd 

gegaan? Was alles wat zij uit de studie van de profetieën geleerd voor niets geweest? 

Toen zij echter teruggingen naar de Schrift, werden zij tot het begrip gebracht dat de 

datum niet verkeerd was; in plaats hiervan hadden zij het karakter van de ‘reiniging van 

het heiligdom’ verkeerd begrepen. De reiniging van het heiligdom was niet de 



                                  Les 3 
verwoesting van de aarde; het was de voortgang van Christus in het heilige der heiligen 

om aan een ander stadium van zijn verzoenende werk te beginnen. Studie bracht de 

Adventgelovigen ertoe om de profetie in Openbaring 10:9, 10 te begrijpen—de zoete 

boodschap van het boek die een bittere teleurstelling werd. Deze teleurstelling was geen 

nieuwe ervaring voor de gelovigen in Jezus. Dit was eerder gebeurd. 

 

De Schrift 

De discipelen konden Christus’ dood aan het kruis niet begrijpen. Ze hadden met de rest 

van het Jodendom geloofd dat de Messias een aards koninkrijk zou oprichten, dat hen zou 

bevrijden van de onderdrukking door de Romeinen. Nu dat Jezus dood en begraven was, 

waren ze onredderd. Het antwoord op hun teleurstelling was hetzelfde als het antwoord 

aan de eerste Adventgelovigen. Het was terugkeren naar de Schrift. Jezus wees hen de 

weg. ‘En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de 

Schriften op Hem betrekking had’ (Lucas 24:27, NBG). Dit was een diepgaande 

uiteenzetting, zodat de discipelen konden zien dat alles wat over hem geschreven stond 

‘in de Wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden’ (Lucas 24:44, 

NBG). Here hebben we een andere expliciete verwijzing naar de drie onderdelen van het 

Oude Testament als omvattend “all de Schrift.” Jezus had voor zijn discipelen gebeden: 

‘Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid’ (Johannes 17:17, HSV). Voor 

Jezus was de hele Schrift gezaghebbend en de grondslag voor zijn gezag, dienstwerk en 

opdracht. 

 De discipelen namen de leer van Jezus ter harte en maakten deze tot het hart van de 

evangeliën en brieven aan de gemeente. Matteüs citeerde uitgebreid uit de profetieën van 

het Oude Testament. Lucas begon zijn Evangelie met de genealogieën en toonde aan dat 

Jezus de Messias was. Paulus beaamt: ‘Heel de Schrift is door God ingegeven (NBV: 

‘geïnspireerd’) en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en 

op te voeden in de rechtvaardigheid (NBG: ‘gerechtigheid’), opdat de mens die God 

toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust’ 

(2 Timoteüs 3:16, 17, HSV). In Hebreeën 11 noemt Paulus veel van de mannen en 

vrouwen op, die helden van het geloof waren en doet dit op een manier die hun verhalen 

en oorspronkelijke settingen in het Oude Testament als zodanig aanvaardt. Nooit vinden 

we een schrijver van het Nieuwe Testament die de onvervalstheid, historiciteit, profetieën 

of onderwijs van de Bijbel betwijfelt. Ze beschouwden de verslagen in de Schrift op geen 

enkele manier anders dan gezaghebbend. De voorbeelden van Jezus en de apostelen 

geven ons het duidelijkste bewijsmateriaal van de manier waarop de Schriften benaderd 

moeten worden. Zij lieten de Schrift de Schrift interpreteren. Zij bouwden op de Schrift 

als hun verdediging tijdens verzoeking en hadden een duidelijk ‘zo zegt de Heer’ nodig in 

het duidelijkste begrip van de Bijbeltekst en haar toepassingen.  

  

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

In de Jaren 90 werd de WWJD beweging onder christenen geliefd. Jonge mensen droegen 

plastic armbanden met het acroniem (letterwoord) WWJD, voor ‘What Would Jesus Do?’  

Deze vraag is misschien ook toepasselijk als we ons verdiepen in de vraag hoe de Bijbel 

te benaderen. We zouden het acroniem (letterwoord) kunnen herformuleren als WWJS, 

oftewel ‘What Would Jesus Say?’ Wat zou Jezus zeggen over moderne interpretaties die 
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the historiciteit (het historisch (waargebeurd) zijn) van belangrijke gebeurtenissen in het 

Oude Testament ontkennen? Wat zou Jezus zeggen over argumenten ten gunste van de 

geloofsovertuiging dat het Oude Testament een andere boodschap dan het Nieuwe 

Testament onderwijst en zou moeten worden geminimaliseerd en gedegradeerd naar een 

positieve waarbij het minder gezag heeft? Wat zou Jezus zeggen tegen iemand in de kerk 

die volhoudt dat bepaalde passages in het Nieuwe Testament alleen toepasbaar zijn op de 

gemeente (e.g.: Efeze of Korinte) waaraan een bijzondere brief was gericht? Zou Jezus 

het gezag van de Bijbel beperken? Als Christus’ discipelen, hoe zouden wij zijn 

benadering van de Schrift moeten emuleren (evenaren/wedijveren)? Zullen wij proberen 

woorden te interpreteren en verdraaien zoals de farizeeën en Sadducees deden om Jezus 

in de val te laten lopen?  

1. Vraag uw groep ervaringen te vertellen waarbij bepaalde Geschriften bij hen 

opkwamen toen zij werden verleid om de kant van Jezus te verlaten. Wat voor 

soort zegeningen ontvangen we door de Bijbel uit het hoofd te leren en deze in 

ons hart op te slaan/te bewaren? Hoeveel beloften van God heeft u opgeslagen 

voor een tijd waarin de Bijbel misschien niet langer in uw bezit zal zijn?  

2. Denk aan andere voorbeelden waarbij Jezus en de apostelen hun argumenten 

op de Schrift baseerden. Hoe effectief waren zulke argumenten?
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Les 4 De Bijbel: bron met gezag voor theologie 

18-24 april 

 

Kernteksten: Jesaja 8:20; Marcus 7:1–13; 1 Korintiërs 11:2; 2 Tessalonicenzen 3:6; 

Romeinen 2:4; Titus 3:4, 5; 1 Johannes 2:15–17; 2 Korintiërs 10:5, 6; Spreuken 1:7; 

Spreuken 9:10; Johannes 5:46–48; Johannes 7:38. 

 

Deel I: Overzicht 

 

Vaak zijn we ons niet bewust van de invloed van andere bronnen op ons denken en op 

onze theologie. Zelfs al willen we naar de Schrift alleen leven, ons begrip van de Schrift 

wordt aanzienlijk gevormd en beïnvloed door een aantal factoren: de tradities waaraan we 

zijn gewend en mee opgegroeid, de manier waarop we zijn getraind om te denken en hoe 

we onze rede gebruiken bij het uitleggen van dingen, onze ervaring met bepaalde mensen 

en ideeën en de vormende cultuur rondom ons. De voorrang die aan enige bron of 

combinatie van bronnen wordt gegeven, heeft een belangrijke invloed op onze theologie; 

uiteindelijk zal deze de richting van de hele theologische onderneming bepalen. In 

katholieke en orthodoxe kerken speelt traditie vaak een belangrijke en beslissende rol. In 

charismatische en pinksterkerken wordt uiteindelijk vaak aan ervaring geloof gehecht als 

gezaghebbend. In liberale theologie neemt menselijke rede vaak het laatste woord dat 

beslist wat aanvaardbaar is of niet. Bovendien wordt elke kerk tot op zekere hoogte door 

de locale cultuur beïnvloed. En geen kerk bestaat zonder de Bijbel. We willen geen geloof 

dat verstoken is van ervaring en waarin we niet nadenken—een geloof dat onredelijk is 

en niet gezegend door positieve tradities. Het is belangrijk bewust te zijn van al die 

invloeden en de positieve bijdrage te begrijpen die elke bron op ons geloof heeft. Het is 

echter van wezenlijk belang om ook duidelijk de beperkingen van elke bron te zien. Hier 

is de beslissende vraag: Aan welke bron kennen we het ultieme en hoogste gezag toe in 

aangelegenheden van geloof en praktijk?  

 

Deel II: Commentaar 

 

Traditie 

Traditie heeft vaak een slechte reputatie. Zij wordt in verband gebracht met een zekere 

kleingeestigheid die slaafs vasthoudt aan de strakke herhaling en uitoefening van 

bepaalde rituelen en praktijken. Traditie is echter helemaal niet slecht.  

 Denk na over sommige positieve aspecten die een traditie kan hebben. Zij geeft 

regelmatig terugkomende handelingen van structuur en stabiliteit. Zij verbindt ons met 

ons verleden en misschien zelfs onze oorsprong. Zij geeft waarden en dingen door die 

voor ons belangrijk zijn. Zij helpt om de herinnering aan belangrijke gebeurtenissen en 

dingen levend te houden. Al deze dingen zijn good. 

 Het probleem ontstaat als die tradities een eigen leven krijgen en uiteindelijk 

belangrijker worden dan de oorspronkelijke dingen die zij proberen te behouden. 

Tradities hebben ook de neiging om na verloop van tijd te groeien en zijn er vatbaar voor 

om aspecten toe te voegen, die veel verder gaan dan de zaak van het begin die de traditie 

teweeg heeft gebracht.  
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 In Galaten 1:9 waarschuwt Paulus de gelovigen om geen ander evangelie te 

verkondigen dan wat zij hadden ontvangen. Aldus is er een traditie die God in werking 

heeft gesteld, maar er zijn ook menselijke tradities die oorspronkelijk geen deel van Gods 

plan of Gods Woord uitmaken. 

 

Ervaring 

Menselijke wezens zijn geschapen met het vermogen om liefde te ervaren. We zijn in 

staat om schoonheid, harmonie, muziek en kunst te ervaren en kunnen ons op een veel 

meer dan alleen maar rationele manier tot dingen en andere relaties verhouden. Ervaring 

maakt deel uit van ons leven en vormt ook een belangrijk deel van ons geestelijke leven 

met God.  

 Denk na over aspecten van uw geloof waar de ervaring van vreugde, vergeving, een 

zuiver geweten en daden van vriendelijkheid en liefde uw relatie tot God en tot andere 

gelovigen positief hebben beïnvloed.  

 Waar heeft de ervaring van afwijzing, vooroordeel, haat, verdenking, twijfel, afgunst 

en jaloezie uw relatie en begrip van God negatief beïnvloed? Wat leert dat ons over onze 

verantwoordelijkheid om levende brieven van Christus te zijn (2 Korintiërs 3:2, 3), die 

andere mensen zouden kunnen lezen als zij iets over God willen leren? 

 

Illustratie 

Onze menselijke ervaring is krachtig, maar kan ook bedrieglijk en misleidend zijn. Hoe 

zou u reageren als een charismatische christen u vertelt dat in haar ervaring God haar 

heeft gezegd dat ze God op zondag moet aanbidden, hoewel de Bijbel duidelijk verklaart 

dat de sabbat van de zevende dags de heilige rustdag voor God is? Wat zouden we 

moeten doen als de ervaring van een bijzondere geestelijke gave tot de norm wordt 

gemaakt voor wat het betekent om een met de Geest vervuld leven te leiden? 

 

Cultuur  

Het Nederlandse woord cultuur stamt uit het Latijnse woord cultura, dat, op zijn beurt, 

uit colere stamt, wat cultiveren betekent. Cultuur omvat, onder andere, de reeks 

gebruiken, waarden, sociaal gedrag en normen die in menselijke samenlevingen worden 

gevonden. God heeft ons het vermogen gegeven om cultuur te vormen, maar toch worden 

wij tegelijkertijd allemaal beïnvloed door de respectievelijke cultu(u)r(en) waarin we 

leven.  

 

 De Bijbel ontstond in een specifieke cultuur. Het helpt om vertrouwd te zijn met de 

cultuur van de Schrift om sommige verklaringen daarin beter te begrijpen. De cultuur van 

de Schrift maakt de Schrift niet toepasselijk voor/verwant aan cultuur. Per slot van 

rekening is de Schrift het geopenbaarde Woord van God. Als zodanig kan de Bijbel een 

positieve invloed hebben op de cultuur van de mensen en elke maatschappij verheffen. 

 Noem voorbeelden op waar het Bijbelse denken uw maatschappij en uw cultuur ten 

goede heeft veranderd of waar het een positieve invloed op onze maatschappij en cultuur 

zou kunnen hebben. Denk met uw Sabbatschoolleden na over strategieën om de Bijbel en 

bijbelse ideeën te introduceren op manieren die goed zullen worden ontvangen, waarbij 

ze een positieve bijbelse tegencultuur in onze maatschappij creëren. 
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 Geen cultuur is volmaakt en elke cultuur wordt beïnvloed door de zonde. Vandaar is 

niet alles in cultuur positief. Sommige culturele dingen hebben misschien een negatieve 

invloed op ons geloof of zijn van oorsprong misschien zelfs demonisch. Hoe kunnen we 

onderscheid maken tussen positieve en negatieve aspecten van onze cultuur? Hoe kunnen 

we voorkomen dat we gewoonweg onze cultuur in onze aanbidding kopiëren? Waarom 

moeten we in culturele zin relevant zijn om andere mensen te bereiken? Hoe kan de 

Bijbel de beslissende norm in dit streven zijn? 

 

Rede 

God heeft ons geschapen met het vermogen om te denken. Veel van de Bijbel roept ons 

op om te overdenken wat  in de Schrift staat geschreven en stimuleert onze gedachten en 

ons denken. De herhaalde vraag ‘Wat denkt/vindt u?’ (Matteüs 17:25, Matteüs 18:12, 

Matteüs 21:28, Matteüs 22:17, Matteüs 22:42, Matteüs 26:66, etc.) of de hiermee 

samenhangende vraag ‘Hebt u niet gelezen?’ (Matteüs 12:3, 5; Matteüs 19:4; 

Matteüs 21:16; Matteüs 21:42; Matteüs 22:31; etc.) brengt met zich mee dat God wil dat 

we ons verstand gebruiken om hem en zijn Woord te begrijpen. Hoewel we een juist en 

waarachtig begrip van God kunnen hebben, moeten we erkenneen dat we nooit volledig 

alles over God kunnen bevatten. Per slot van rekening zijn we geschapen wezens. We zijn 

God niet! Bovendien wordt ons denken verduisterd en beïnvloed door de zonde. Daarom 

is het nodig dat we zelfs ons denken ‘gevangen [nemen] om die te brengen tot de 

gehoorzaamheid aan Christus’ (2 Korintiërs 10:5, HSV). Als we niet bereid zijn om ons 

denken aan het hogere gezag van de Schrift te onderwerpen, zullen we snel beginnen om 

steeds meer delen van de Schrift te beoordelen in overeenstemming met wat wij denken 

dat redelijk en waar is en dus onze rede tot de norm te maken voor wat we kunnen 

aanvaarden of niet. Deze denkrichting zal de wonderen in de Bijbel elimineren (buiten 

werking stellen) en zal bijbelse waarheden zoals de leer van God en zijn drie-enige 

karakter of de goddelijkheid van Christus, of de persoonlijkheid van de heilige Geest, of 

de lichamelijke opstanding, of de relatie tussen de menselijke vrije wil en Gods 

sovereiniteit, om maar een paar leerstellingen te noemen. Uiteindelijk ‘[moet] een 

kritische methode tekortschieten, omdat deze een verborgen onmogelijkheid biedt. Want  

het correlatief (in wederzijdse betrekkende staande) of contrapunt voor openbaring is niet 

kritiek, maar gehoorzaamheid; het is not correctie . . . maar het is een laat-mij-

gecorrigeerd worden.’—Gerhard Maier, The End of the Historical-Critical Method 

(St. Louis: Concordia, 1977), blz. 23. 

 

De Bijbel 

De Bijbel is ons hoogste en meest onbetwiste gezag in alle aangelegenheden van geloof 

en praktijk, omdat we geloven dat de heilige Geest de schrijvers van de Bijbel heeft 

geïnspireerd om op een betrouwbare en betrouwbare manier op te schrijven wat God door 

middel van hen bekend wil maken. Jezus en de apostelen gingen met dit begrip met de 

Schrift om. Wat Jezus betreft is het Woord van God de waarheid (Johannes 17:17). Wat 

Jezus betreft: als we Mozes niet geloven,zullen we zijn woorden niet geloven 

(Johannes 5:46, 47). Voor Jezus zijn de Schriften de norm voor ons geloof: ‘Wie in Mij 

gelooft, zoals de Schrift zegt’ (Johannes 7:38, HSV). Op een vergelijkbare manier 

verwezen de apostelen herhaaldelijk terug naar de Schrift als de norm voor hun leer 

(Handelingen 17:11; Romeinen 10:11, etc.) en geloofden de Schrift: ‘Want al wat te voren 
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geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en 

vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden’ (Romeinen 15:4, SV). We kunnen niet 

meer apostolisch zijn in onze behandeling van de Schrift dan de apostelen zelf waren, en 

we niet meer Christelijk zijn dan Christus zelf was. Hij is ons voorbeeld. We doen er 

goed aan zijn voetstappen te volgen in de manier waarop hij gebruik maakte van de 

Schrift en hier voortdurend naar verwees als de beslissende norm voor zijn geloof.  

 

Deel III: Toepassing voor het leven  

 

Als we een andere persoon liefhebben, spelen verschillende factoren die we deze week 

hebben gesproken, een rol. In de liefde ervaren we een aantal sterke gevoelens. Toch is 

liefde meer dan alleen maar een gevoel. Als we een andere persoon liefhebben, hebben 

we normaal gesproken goede redenen wat betreft waarom onze liefde voor deze person 

echt is en waarom de andere persoon ons liefheeft. Toch is het niet verstandig om onze 

liefde alleen op verstand te gronden.  

 Wanneer we een liefdevolle relatie hebben, hebben we de neiging om enige 

gemeenschappelijke gebruiken of tradities te ontwikkelen, die ons aan onze 

betekenisvolle momenten samen ontwikkelen. Als deze tradities echter belangrijker 

worden dan de relatie zelf, zijn ze het spoor bijster geraakt, en hebben we iets wezenlijks 

verloren. Wanneer we onze liefde voor een andere person tonen, doen we dit normaal 

gesproken op manieren die lijken op de algemene gewoonten en normen van onze cultuur 

en deze weerspiegelen. Als we echter alleen cultuur toestaan om te bepalen hoe liefde in 

de praktijk zou moeten gebracht, kunnen we er snel toe worden geleid dingen te doen die 

in de Schrift expliciet verboden zijn. Om deze reden hebben we een bron nodig, die als 

leidraad dient voor onze liefde en ons leven en deze informeert, en niet alleen maar van 

menselijke oorsprong is. We hebben een betrouwbare bron nodig, die dieper gaat dan wat 

we voelen, hoger is dan wat we denken en betekenisvoller dan welke menselijke traditie 

of cultuur dan ook. Dank God voor zijn blijvende en betrouwbare Woord dat we in de 

Bijbel vinden.
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Les 5 Sola Scriptura: De Bijbel alleen 

25 april-1 mei 

 

Kernteksten: Hebreeën 4:12; 1 Korintiërs 4:6; Jesaja 8:20; Titus 1:9; 2 Timoteüs 1:13; 

Lucas 24:27, 44, 45. 

 

Deel I: Overzicht 

  

De Bijbel en het Protestantisme zijn met elkaar verwezen in een gemeenschappelijke 

geschiedenis. Er kan worden gezegd dat de geschiedenis van het christendom in zekere 

zin de geschiedenis van de interpretatie van de Bijbel is. Sola Scriptura—alleen door de 

Schrift, de Bijbel—is de strijdkreet geweest van de protestantse reformatie. Sola 

Scriptura heeft de rol van de Schrift tot de enige maatstaf en normatieve (bindende) bron 

voor theologie verheven. Daarnaast was sola Scriptura een instrument om kritiek te 

hebben op kerkelijke machtsstructuren en langdurige kerktradities. Het heeft de Bijbel 

teruggegeven in de handen van gewone mensen. Als zodanig is sola Scriptura het 

kritische leidende beginsel dat als richtlijn dient voor het leven van de kerk. Het dient als 

naam voor de overtuiging dat de Bijbel, en de Bijbel alleen, het enige echte criterium 

voor het christelijke geloof en leven is. Wat we geloven in aangelegenheden van geloof is 

alleen waar als onze geloofsovertuigingen overeenstemmen met het getuigenis van het 

geheel van de Schrift, met de hele Schrift (tota Scriptura). Dit voorschrift suggereert de 

eenheid van de Schrift en de vooronderstelling dat de Bijbel voldoende duidelijk is in wat 

zij verklaart. 

 Aldus is sola Scriptura veel meer dan alleen maar een motto van de reformatie. 

Zonder de Bijbel zou de reformatie niet in staat zijn geweest om tot stand te brengen wat 

zij heeft gedaan. Sola Scriptura brengt ook een aantal belangrijke principes met zich mee 

voor de interpretatie van de Schrift die onlosmakelijk verweven zijn met het sola 

Scriptura principe. Deze week zullen we diepgaander naar enige van deze principes van 

interpretatie kijken.  

 

Deel II: Commentaar 

  

Als we het belang van sola Scriptura voor ons geloof bevestigen, erkennen we het unieke 

goddelijke gezag van de Bijbel boven elke andere bron die onze theologie zou kunnen 

beïnvloeden. Sola Scriptura betekent niet solo Scriptura (niet-begeleide schrift). Er zijn 

andere bronnen die onvermijdelijk deel uitmaken van wat we geloven. De Schrift alleen 

is echter de heersende norm en het beslissende gezag over elke andere bron, als het 

aankomt op aangelegenheden van geloof en praktijk. De Schrift staat boven elke 

geloofsbelijdenis van de kerk. De Schrift is niet onderhevig aan het oordeel van de 

wetenschap of de stem van de meerderheid, noch van welke traditie, rede of ervaring dan 

ook. In de woorden van Ellen G. White: ‘Toch zal God een volk op aarde hebben dat de 

Bijbel en de Bijbel alléén zal hooghouden als de maatstaf voor alle leerstellingen en de 

grondslag voor alle hervormingen. De meningen van geleerden, de gevolgtrekkingen van 

de wetenschap, de geloofsbelijdenissen of beslissingen van kerkvergaderingen, die even 

talrijk en tegenstrijdig zijn als de kerken die ze verdedigen, de stem van de 

meerderheid—niets van dit alles mag worden beschouwd als bewijs vóór of tegen één of 
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ander geloofspunt. Voordat men leerstellingen of geboden aanneemt, moet men het 

bewijs hebben dat ze door een duidelijk ‘Zo spreekt de Here’ worden gestaafd.’— 

Ellen G. White, De Grote Strijd (Veritas, 1975), blz. 549. 

 De Bijbel heeft deze gezaghebbende rol vanwege haar goddelijke oorsprong en gezag. 

Aldus zouden we niet minder moeten zeggen dan wat de Schrift bevestigt. Noch zouden 

we aan de woorden van de Schrift moeten toevoegen en verder moeten gaan dan haar 

onderwijs dat duidelijker is. Aan het einde van het laaste boek van de Bijbel lezen we de 

volgende waarschuwing die op de hele Schrift kan worden toegepast: ‘. . . ik getuig aan 

ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen 

toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als 

iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen 

van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven 

zijn’ (Openbaring 22:18, 19, HSV).  

. 

 Waarom denkt u dat het belangrijk is om niet toe te voegen aan of af te nemen 

van de woorden van De Schrift? Wat zou er als we iets toevoegden aan of in 

mindering brachten op haar waarheid? Wat zou zo’n toevoeging of vermindering 

betekenen voor het gezag van de Schrift? Wat vertelt dit antwoord ons over het 

gezag van de persoon die gedeelten van de Schrift toevoegt of afneemt? 

 

 De Schrift alleen is de heersende norm voor ons geloof. Dit voorschrift brengt een 

aantal andere aspecten en principes met zich mee, als volgt: 

 

De eenheid van de Schrift 

Dat de Schrift kan functioneren als een theologische leidraad en norm is alleen mogelijk 

vanwege haar interne eenheid. Deze eenheid is het gevolg van haar goddelijke inspiratie. 

Eenheid wordt de Schrift niet opgelegd, maar vloeit voort uit haar goddelijke oorsprong. 

De Bijbel zelf getuigt van deze eenheid door het feit dat nieuwtestamentische schrijvers 

voornamelijk uit het hele Oude Testament citeren (de Schrift uit hun tijd); ook de 

woorden van Jezus en de nieuwtestamentische geschriften werden op hetzelfde 

gezaghebbende niveau geplaatst als het Oude Testament (zie met Lucas 10:16, 

2 Petrus 3:16). Aldus is geen deel van de Schrift gezaghebbender dan een ander deel. Het 

Nieuwe Testament staat niet boven het Oude Testament; en het Oude Testament wordt 

ontvouwd in het Nieuwe Testament. 

 Als er geen goddelijke inspiratie was, zou er geen eenheid in de Schrift zijn. Zonder 

Gods inspiratie zouden we alleen disparate en tegenstrijdige Bijbelse geschriften hebben. 

Zonder de eenheid van de Schrift zouden we niet in staat zijn een allesomvattende 

Bijbelse theologie te ontwikkelen. We zouden alleen over de verschillende en 

onverenigbare theologieën van verschillende Bijbelschrijvers kunnen praten. Alleen de 

eenheid van de Schrift stelt ons in staat om met de hele Schrift rekening te houden en 

Schrift met Schrift te vergelijken. Al er geen eenheid van de Schrift was, konden we niet 

langer Schrift met Schrift vergelijken. We zouden niet langer naar de Schrift terug kunnen 

verwijzen om met twijfels af te rekenen. De eenheid van de Schrift heeft verreikende 

implicaties voor onze theologie. Zonder een fundamentele eenheid van de Schrift zouden 

we niet in staat waarheid van dwaling te onderscheiden. Noch zouden we theologische 
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ketterij langer kunnen tegengaan. Zonder de eenheid van de Schrift zouden we eindigen 

met een verscheidenheid aan disparate geloofsovertuigingen in de Bijbel, en de Bijbel 

zou vol tegenstrijdigheden en inconsistenties (tegenstrijdigheden met gebrek aan 

innerlijke samenhang) staan. Aldus zou de Bijbel daadwerkelijk haar vermogen hebben 

verloren om de norm en leidraad te zijn voor wat we geloven en zou ze niet kunnen 

worden gebruikt om theologische eenheid onder de gelovigen te brengen . 

 

Toepassing 

Vandaag zijn er sommigen die beweren dat het Nieuwe Testament gezaghebbender is dan 

het Oude Testament. Zij verklaren dat het Oude Testament teaches toorn en wraak leert 

en een redding die is gebaseerd op onze werken, terwijl we in het Nieuwe Testament 

liefde en barmharigheid, vergeving en genade vinden. Aldus is er geen eenheid in 

gedachte. Vandaar worden het Nieuwe Testament, en vooral de woorden van Jezus, boven 

de woorden van het Oude Testament geplaatst. Hoe zou u op zo’n standpunt reageren? 

Waar ziet u problemen met deze benadering? Wat voor implicaties heeft deze opvatting 

voor het gezag van de Bijbel? 

 

De helderheid van de Schrift 

Als we een beroep doen op de Schrift alleen, tonen we ook impliciet onze overtuiging dat 

wat de Schrift verklaart voldoende duidelijk is om te worden begrepen, zodat we dit in 

praktijk kunnen brengen. Misschien zijn de moeilijkste teksten in de Bijbel niet degene 

die ons in ons beperkte begrip uitdagen. Misschien kunnen de moeilijkste teksten degene 

zijn die we duidelijk begrijpen, maar waardoor we ons vaak niet laten leiden. De Bijbel 

kan duidelijk op dezelfde manier door kinderen en volwassenen worden begrepen. Toch 

is er een oneindige reikweidte van de waarheden van de Schrift voorbij datgene wat we 

weten. Aldus hebben de meest gestudeerde geesten rijkelijk de kans om in diepgaander 

begrip en kennis te groeien.  

 De Schrift bevestigt herhaaldelijk dat zij duidelijk genoeg is om te worden begrepen 

door degenen die haar lezen en ernaar luisteren (zie Nehemia 8:8, 12; Efeziërs 3:4; 

Matteüs 21:42; Matteüs 12:3, 5; Matteüs 19:4; Matteüs 22:31; Marcus 12:10, 26; 

Lucas 6:3). Omdat er voldoende helderheid in de Schrift is, worden we volledig 

verantwoordelijk gehouden voor wat we doen of nalaten te doen, als we haar begrijpen.

 Wat voor zin zou de Schrift hebben als zij obscuur en onduidelijk was? Zou zij dan als 

zowel norm als leidraad kunnen functioneren? Leg uit. 

 

De Schrift interpreteert de Schrift 

Vanwege de eenheid van de Schrift kan de Bijbel als haar eigen uitlegger fungeren. Eén 

gedeelte van de Schrift kan licht werpen op andere gedeelten. Aldus zouden we 

zorgvuldig de historische en literaire context van Bijbelse verklaringen, in plaats van 

alleen maar passages onder één noemer te brengen, waarin hetzelfde woord voorkomt. 

Als we de Schrift een kans geven om licht te werpen op andere gedeelten van de Schrift 

waarin dezelfde ideeën en woorden opdagen, zouden we alles in overweging moeten 

nemen wat de Schrift over een bepaald onderwerp te zeggen heeft. Een zorgvuldige 

vergelijking en studie van de Schrift zou voorrang moeten hebben boven elk commentaar 

of secundaire (bijkomende) auteur die over bijbelse onderwerpen schrijft of een 

interpretatie van de Schrift geeft. Zelfs Ellen G. White zou niet moeten worden gebruikt 
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als een kortere weg naar zorgvuldige Bijbelstudie. Hoewel we waardevolle inzichten uit 

haar commentaren kunnen verkrijgen, is zij geen vervanging voor een grondig onderzoek 

van de Bijbel zelf. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

We hebben geen priesters of het leergezag van de kerk of andere autoriteiten nodig om de 

Schrift voor ons uit te leggen. Er is een priesterschap van alle gelovigen. Toch is er 

wijsheid in de collectieve kennis van degenen die ook de Bijbel bestuderen. God wijst 

ook mijn medegelovigen de weg en nieuw licht zal de test doorstaan van het meest 

diepgaande onderzoek door degenen die ook de boodschap van de Bijbel 

koesteren/liefhebben. In de woorden van Ellen G. White: ‘God heeft zijn volk niet over 

het hoofd gezien, waarbij hij één enkele man hier en nog één daar heeft uitgekozen als de 

enigen die het waard zijn om zijn waarheid aan toe te vertrouwen. Hij geeft niet één man 

nieuw licht dat strijdig is met het gevestigde geloof van het lichaam. . . . Laat niemand 

zelfverzekerd zijn, alsof God hen bijzonder licht boven hun broeders had gegeven. . . . 

Iemand aanvaardt een of ander nieuw en oorspronkelijk idee dat niet in tegenspraak lijkt 

te zijn met de waarheid. Hij . . . blijft er lang bij stilstaan, totdat het voor hem bekleed 

lijkt te zijn met schoonheid en belangrijkheid, want Satan heeft macht om deze valse 

schijn te geven. Ten slotte wordt het het alles-opslokkende thema, het ene belangrijke 

punt waar omheen alles zich concentreert en de waarheid wordt uit het hart 

ontworteld/uitgeroeid. . . . Ik waarschuw u om voorzichtig te zijn met deze 

nevenkwesties, waarvan de tendens is om de gedachten van de waarheid af te leiden. 

Dwaling is nooit ongevaarlijk. Zij heiligt nooit, maar brengt altijd verwarring en 

verdeeldheid.’—Ellen G. White, Last Day Events, blz. 90, 91. 

 Op wat voor manieren loopt u gevaar om enig ‘nieuw licht’ zo alles-opslokkende dat 

het verwarring schept en verdeeldheid brengt? Waarom is er wijsheid in het overleggen 

met anderen? Wat voor gevaar is er in het aanvaarden van ‘nieuw licht dat strijdig is met 

het gevestigde geloof van het lichaam’ van Christus?
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Les 6 Waarom is interpretatie nodig? 

2-8 mei 

 

Kernteksten: Hebreeën 11:6; Lucas 24:44, 45; 1 Korintiërs 12:10; 1 Korintiërs 14:26; 

Johannes 1:41; Johannes 9:7; Handelingen 9:36; Lucas 24:27; Handelingen 17:22–26; 

Johannes 9:39–41; Johannes 12:42, 43; Nehemia 8:1–3, 8. 

 

Deel I: Overzicht  

  

Soms zeggen mensen dat zij de Bijbel precies nemen zoals deze zich laat lezen, zonder 

enige noodzaak voor interpretatie. Hoewel het lovenswaardig is om de Bijbel serieus te 

nemen en bereid te zijn om ons te laten leiden door wat zij ons beveelt te doen, benadert 

niemand de Bijbel blanco. We worden allemaal beïnvloed in ons denken en begrip door 

onze opvoeding, familie, de cultuur waarin we zijn opgegroeid en door onze ervaring. We 

hebben allemaal enige vooronderstellingen waarmee we de tekst benaderen. Het lezen en 

de bestudering van de Bijbeltekst brengt onvermijdelijk enige interpretatie met zich mee. 

De Bijbel was geschreven in talen (Griekse, Hebreeuws, Aramees) waarmee veel van ons 

niet zijn opgegroeid of slechts rudimentair (wat de grondslagen betreft)ily op de hoogte 

zijn  En zoals elke vertaler weet:, elke vertaling in een andere taal brengt enige vorm van 

interpretatie met zich mee. Je moet een taal echt goed kennen om enige van subtliteiten in 

te zien of te begrijpen wanneer ironie aan het werk is Bovendien is ons denken 

verduisterd door de zonde en dus niet neutraal/onpartijdig als het op geestelijke dingen 

aankomt. Het feit alleen al dat er verschillende kerken en denominaties bestaan, ook al 

beweren ze allemaal volgens de Bijbel te leven, toont aan dat enige vorm van 

interpretatie in ons allemaal aan het werk is. Toch bestuderen we hetzelfde Boek en 

kunnen tot conclusies komen die ons verbinden, ondanks alle bovengenoemde 

verschillen. Interpretatie is onmisbaar voor begrip en deze week zullen we enige 

methoden van interpretatie bestuderen, die als leidraad voor onze Bijbelstudie  zullen 

dienen, 

 

Deel II: Commentaar   

 

De betekenis van een zin wordt niet alleen maar bepaald door de afzonderlijke woorden 

die worden gebruikt, maar door de context waarin die woorden worden gebruikt. Als we 

niet voldoende rekening houden met de directe en bredere literaire context van een 

verklaring en hoe zij de woorden in deze situatie gebruikt, zullen we snel tot verkeerde 

conclusies komen. Op een vergelijkbare manier moeten we de historische achtergrond 

van wat is geschreven in overweging nemen. Het helpt ons de tekst te plaatsen. Elke tekst 

zonder een context wordt snel een excuus voor iemands eigen mening. Als we de context 

negeren, zullen we spoedig iets binnen de tekst lezen wat de schrijver feitelijk/werkelijk 

niet van plan was duidelijk te maken. We noemen dit eisegesis. (Noot vertaler: ‘Eisegese 

(inlegkunde) is het interpreteren van een tekst door het projecteren van eigen 

vooronderstellingen.’) In plaats van iets binnen de tekst te lezen dat er niet is zouden we 

echter een diepgaande exegesis moeten doen. Dat wil zeggen: we zouden datgene vanuit 

de tekst moeten lezen, wat de tekst werkelijk verklaart. Zevende-dags Adventisten willen 

zich door niets anders dan de Bijbel laten leiden. We hebben geen paus of een leertraditie 
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die de welomlijnde betekenis van de Schrift bepaalt. Aldus is een zorgvuldige en gezonde 

interpretatie van de Bijbel cruciaal voor onze theologie en opdracht. Deze vormt onze 

theologische identiteit en geloofsovertuigingen. 

 

Vooronderstellingen en wereldbeelden 

Elke persoon houdt vast aan een aantal geloofsovertuigingen waarvan we bewust of 

onbewust vanuit gaan. We nemen aan dat ze waar zijn, zelfs al kunnen we ze niet 

onweerlegbaar bewijzen. Deze hoogst fundamentele overtuigingen over de wereld en 

onze waarden zijn beschreven in wat wereldbeeld wordt genoemd. Ons wereldbeeld 

bepaalt wat belangrijk voor ons is en wat niet. Het filtert onze waarneming en 

interpretatie van de realiteit en voorziet in een model van de wereld dat voor ons als 

leidraad dient om in de wereld te leven. Ons wereldbeeld omvat ons begrip van God, van 

de menselijke natuur, van moraliteit en waarheid. Een wereldbeeld wordt gevormd uit 

geloofsovertuigingen en antwoorden op vragen op deze gebieden. Ons wereldbeeld wordt 

beïnvloed door onze ouders, onze opvoeding, onze peers (gelijken), onze ervaringen, de 

media, cultuur en religie. We gebruiken ons wereldbeeld elke dag en nemen door middel 

van hiervan de realiteit waar en interpreteren deze. Het beïnvloedt ons denken en ook 

onze daden en gedrag.  

 

Denken 

Denk na over verschillende aspecten waarin ons wereldbeeld ons denken en gedrag 

beïnvloedt. Deel met de leden van de groep de uitdagingen die zich voordoen als 

verschillende wereldbeelden in botsing komen. 

 Zolang we leerbaar blijven ontwikkelt ons wereldbeeld zich. Als door leren en groeien 

veel van onze wezenlijke geloofsovertuigingen radicaal worden veranderd, of als we have 

een bekeringservaring hebben, kan ons wereldbeeld veranderen. Deze verandering vindt 

gewoonlijk plaats als het vroegere wereldbeeld is gebleken onwaarachtig te zijn. Na zo’n 

verandering zal de persoon verder gaan met het doen van aanpassingen en zal proberen 

andere geloofsovertuigingen in overeenstemming te brengen en met de rest van zijn of 

haar wezenlijke geloofsovertuigingen. Een bekering tot Jezus zal niet automatisch jaren 

van voorafgaande vorming uitwissen. Deze brengt echter een verandering van het ene 

naar het andere wereldbeeld met zich mee en een harmoniseren van al iemands 

geloofsovertuigingen met de Bijbel. 

 

Denken 

Lees Lucas 24:36–49. Hoe veranderde de ervaring van de opgestane Christus en zijn 

uitleg van de Schrift de opvatting van de realiteit van zijn discipelen? Deel hoe uw 

bekeringservaring uw begrip van de Bijbel heeft beïnvloed. Als we al onze vroegere 

geloofsovertuigingen slechts geleidelijk in harmonie met de Schrift brengen, wat vertelt 

ons dat hoe we met anderen zouden moeten omgaan, die in hun begrip aan het groeien 

zijn? 

 

Vertaling en interpretatie 

Als u de Bijbel correct wilt interpreteren, is het nuttig om de Bijbel te bestuderen in de 

oorspronkelijke talen waarin zij is geschreven. Als dat niet mogelijk is, gebruik dan een 

vertaling die de oorspronkelijke talen nauw volgt. Zo’n formele vertaling legt de nadruk 
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op woord-voor-woord equivalentie (gelijkwaardigheid) in het vertalingsproces en geeft 

een meer nauwkeurige en letterlijke weergave van de Bijbelse talen. Als we de manier 

bestuderen en vergelijken, waarop bepaalde woorden feitelijk door de schrijvers van de 

Bijbel in verschillende contexten worden gebruikt, kan de Bijbel zelf haar betekenis 

onthullen. Hoewel met zo’n formele vertaling een uitstekende studiebijbel wordt 

gemaakt, is de leesstof stijver en gekunstelder. In tegenstelling tot vertalingen volgens de 

regels zijn er dynamische vertalingen die de nadruk leggen op gelijkwaardigheid in 

betekenis-voor-betekenis, in plaats van die in woord-voor-woord. Hier wordt de vertaling 

geherstructureerd in idiomatisch gebruik dat de equivalente (gelijkwaardige) gedachte of 

betekenis in onze taal vertegenwoordigt. Hoewel zulke vertalingen zeer leesbaar zijn, kan 

de interpretatie misleidend of foutief zijn. Ten slotte zijn er parafrase (omschrijving) 

vertalingen. Zij zijn veel vrijer met de oorspronkelijke dan dynamische vertalingen. 

Omdat eem parafrase (omschrijving) meer interpretatie dan vertaling is, is deze niet goed 

geschikt voor serieuze Bijbelstudie. 

 

Denken 

Als er in uw taal verschillende Bijbelvertalingen beschikbaar zijn, laat ze dan zien in uw 

Sabbatschoolgroep en geef voorbeelden van de verschillende vertalingen van een 

Bijbelpassage. Doe dit op zo’n manier dat luisteners in hun geloof worden versterkt en 

aangemoedigd om de Bijbel serieuzer voor zichzelf te bestuderen. Raad een betrouwbare 

Bijbelvertaling in uw taal aan voor Bijbelstudie. 

 Sommige denominaties brengen hun eigen goedgekeurde/erkende Bijbelvertaling uit. 

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten heeft dit niet gedaan, maar gebruikt 

ingeburgerde vertalingen die via Bijbelgenootschappen beschikbaar zijn. Sommige 

Adventisten hebben met Bijbelgenootschappen gewerkt om de Bijbel beschikbaar te 

helpen maken voor degenen er geen hebben en hebben waardevolle bijdragen geleverd 

voor verschillende Bijbelvertalingen. Denk na over manieren waarop u kunt helpen in de 

promotie, verspreiding en studie van de Bijbel. 

 

De Bijbel en cultuur 

Een kennis van de cultuur van het Nabije Oosten kan nuttig zijn om sommige 

Bijbelpassages te begrijpen. Lees de passage in ‘Methods of Bible Study,” section 4,8,q, 

voor enige illustraties. Vandaag beweren kritische geleerden dat de Bijbel cultuurbepaald 

is, i.e.: zij weerspiegelt de cultuur waarin zij is ontstaan en is dus begrensd in haar gezag, 

omdat zij beperkt is tot een bepaalde culturele setting, zeggen ze. Hoewel de Bijbel 

inderdaad in een bijzondere cultuur is geschreven, ‘dringen de Bijbelschrijvers erop aan 

dat de theologische boodschap van de Schrift niet cultuurgebonden is, van toepassing 

voor slechts bepaalde mensen en een bepaalde tijd, maar blijvend en universeel 

toepasbaar.’—Richard M. Davidson, ‘Biblical Interpretation’ in Handbook of 

Seventh-day Adventist Theology, ed. Raoul Dederen (Hagerstown, MD: Review and 

Herald, 2000), blz. 85. Jezus werd in een bijzondere cultuur geboren en toch is hij niet 

alleen maar de Heiland voor de mensen in zijn tijd. Hij is de Heiland van de wereld. Zijn 

komst in een bijzondere cultuur maakt hem niet alleen in culturele zin toepasselijk, maar 

geeft hem een betekenis die elke cultuur te boven gaat.   
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Denken 

Sommige mensen focussen zich alleen maar op die dingen die van cultuur tot cultuur 

verschillen en verliezen daarbij snel het zicht op de gemeenschappelijkheden die over 

culturen heen in alle menselijke wezens bestaan. Wat voor fundamentele aspecten van het 

menselijk bestaan en van menselijke verlangens zijn in alle culturen aanwezig? Hoe gaat 

Gods geestelijke antwoord deze aspecten van elke bijzondere cultuur te boven en spreekt 

dit alle menselijke wezens aan? Hoe kunt u helpen om de boodschap van de Bijbel 

toepasselijk voor de mensen in uw cultuur te maken? Waar kan cultuur een belemmering 

voor de aanvaarding van de boodschap van de Bijbel worden? 

 

Onze zondige natuur en Bijbelse interpretatie 

Behalve alle bovengenoemde aspecten die laten zien waarom interpretatie nodig is, is er 

een andere factor die vaak over het hoofd wordt gezien. Deze heeft te maken met de 

gevolgen van onze zondige natuur. Lees Efeziërs 4:17, 18 en denk na over wat Paulus 

daar schrijft. Hier beschrijft Paulus enige gevolgen die zijn ontstaan vanwege de 

verharding van ons hart en de nutteloosheid van ons denken. Soms even ons begrip and 

interpretatie van de Schrift is besmet en verduisterd vanwege onze zonde. Soms laten we 

ons niet leiden door de dingen van de Bijbel, omdat we bang zijn voor de druk van onze 

peers (gelijken) of de minachting van onze familieleden en vrienden. Daarom hebben we 

de hulp van de heilige Geest nodig om ons verstand te onderwijzen en ons bereid te 

maken om ons te laten leiden door wat we hebben ontdekt. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Iemand heeft de Bijbelse waarheid gehoord. Het lezen van de Schrift heeft een nieuw 

perspectief geboden dat God echt is en leeft, en dat het beleven van de boodschap van de 

Bijbel de moeite waard is. Als echter sommige gebeden niet worden beantwoord zoals op 

gehoopt is en de gezondheid van een kind in gevaar is, neemt deze persoon zijn/haar 

toevlucht tot de traditionele bronnen van genezing die in zijn of haar cultuur gebruikelijk 

zijn. Deze traditionele bronnen van genezing worden overbracht door machtige 

medicijnmannen in de gemeenschap. 

 

 Denk na over vergelijkbare tendensen en verzoekingen waarmee u wordt 

geconfronteerd als uw Bijbelse geloof wordt uitgedaagd. Op wat voor gebieden bent u 

geneigd om meer te vertrouwen op de vorming die u heeft ontvangen of de opvoeding die 

u uw ouders u hebben gegeven of op uw ervaring dan op de waarheid van de Bijbel?  

 

 Sommige mensen die zijn opgeleid in westerse filosofie en kritisch denken, geloven 

dat er geen bovennatuurlijk wezen is, dat zich in de geschiedenis kan mengen of 

wonderen kan doen. Hun gesloten wereldbeeld verhindert dat ze veel bovennatuurlijke 

verhalen in de Bijbel als echt aanvaarden. Waar beïnvloedt uw wereldbeeld uw 

interpretatie van de Schrift? 

 

 Iemand die nieuw is in het geloof wil de Bijbel diepgaander bestuderen. Wat voor 

Bijbelvertaling zou u kunnen aanbevelen voor deze taak? 



                                  Les 6 
 Waarom is geloof belangrijk voor een juist begrip van de Schrift? Wat is de rol van 

geloof in het proces van interpretatie?
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Les 7 Taal, tekst en context 

9-15 mei 

 

Kernteksten: Deuteronomium 32:46, 47; 1 Koningen 3:6; Numeri 6:24–26; 

Genesis 1:26, 27; Genesis 2:15–23; Genesis 15:1–5. 

 

Deel I: Overzicht  

 

Woorden hebben macht. Zij kunnen een volk oproepen uit de verdrukking van slavernij 

tot een trouw leven van verlossing. Jozua drong er bij het volk op aan: ‘kies voor u heden 

wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier 

woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. 

Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!’ (Jozua 24:15, HSV). 

Woorden kunnen ook verwoestend zijn en worden gebruikt om te vernietigen en te 

misleiden. Toen de Satan Eva in de hof van Eden verleidde, insinueerde hij twijfel: ‘Is het 

waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 

(Genesis 3:1). Woorden kunnen beschuldigend en oordelend zijn, en zij kunnen 

kalmerend/troostend/geruststellend en vriendelijk zijn, waarbij ze de ziel genezing 

brengen. 

 God koos ervoor de geschiedenis van zijn schepping, de zondeval, het verlossingsplan, 

de belofte van herstel de Wederkomst door middel van profeten en schrijvers aan de 

wereld bekend te maken. Zij schreven in het Hebreeuws, Arameas en Grieks—talen die 

vaak geheel verschillen van degene die we vanaf onze kinderjaren hebben geleerd. De 

complete Bijbel is vertaald in ten minste 636 talen en het Nieuwe Testament in nog 3.223 

talen of meer, zodat 95 procent van de bevolking van de aarde het Woord van God kan 

lezen. In de les van deze week les zullen we erover praten hoe het interpreteren van de 

woorden, uitdrukkingen en verhalen van de Schrift binnen hun oorspronkelijke context 

ons vollediger Gods boodschap voor ons vandaag helpen begrijpen. 

 

Deel II: Commentaar  

 

De Schrift 

Het is belangrijk dat we begrijpen dat betekenis is ontleend aan de kleinste onderdelen 

van de taal, het afzonderlijke woord zélf, en zich uitbreidt naar de context van een zin, 

een verhaal en ten slotte een boek. Het woord dabar in Het Hebreeuws is zeer rijk aan 

betekenis, want het kan een ‘woord’, ‘ding’ of zelfs ‘profetie’ betekenen. Om deze reden 

is het belangrijk om de bredere context van woorden te bestuderen en hoe zij in de Bijbel 

gebruikt kunnen worden. De Hebreeuwse woorden chesed (goedheid, liefde) en shalom 

(vrede) zijn voorbeelden van het soort woorden die een breed semantisch bereik hebben 

en diepgaander kunnen worden begrepen als ze vanuit de hele context van de Schrift 

worden bestudeerd. In andere gevallen zijn is ander Bijbels onderwijs (leerstellingen) of 

andere Bijbelse ideeën die het best worden begrepen door het bestuderen van een 

groep(je) woorden met vergelijkbare betekenissen die samen een volledig bereik van 

begrip hebben. Eén zo’n leer die baat vindt bij een benadering als deze is het Bijbelse 

idee van het overblijfsel. 
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Illustratie 

De Kerk der Zevende-dags Adventisten maakt zich kenbaar als de gemeente van het 

overblijfsel ùit de Bijbelse profetie. Deze is tevoorschijn geroepen als een beweging in 

deze eindtijd om de boodschappen van de drie engelen helder te verkondigen. De 

gemeente van het overblijfsel verkondigt de sabbat als het zegel dat een volk zal 

onderscheiden, dat zich aan de geboden houdt en het geloof in/van Jezus heeft 

(Openbaring 14:12). Hun vermogen om de geboden te bewaren, kan alleen komen door 

de verdiensten en macht of Christus, zoals zijn voorbeeld laat zien om te overwinnen en 

de kroon van het leven te erven (Johannes 16:32, 33; 1 Johannes 4:4; 1 Johannes 5:4, 5; 

Openbaring 2:7; 11, 17, 26; Openbaring 3:5, 12, 21). Deze aanspraak/bewering dat ze het 

overblijfsel zijn lijkt echter nogal exclusief en arrogant in onze moderne setting. Hoe 

kunnen we weten dat God een overblijfsel heeft? 

 Het idee van het overblijfsel wordt in heel de Schrift gevonden. Een van de woorden 

voor ‘overblijfsel’ is she’ār, dat in zijn verschillende afgeleiden 226 keer in het Oude 

Testament voorkomt. De zelfstandige naamwoordsvorm she’ār kan ‘het overblijfsel’ 

(NBG: ‘de rest’) van Israël (Jesaja 10:20) of ‘zijn volk’ (Jesaja 11:11, 16; 28:5) 

aanduiden. In dit geval geeft de tekst te kennen dat dit een door God uitgekozen 

overblijfsel is. Jesaja 4:2–6 and Jesaja 6:13 beschrijven verder een overblijfsel dat door 

een zuiverend vuur van goddelijk oordeel is gegaan en er als een heilig volk uitkomt. 

Andere Hebreeuwse woorden die het overblijfsel beschrijven, kunnen ook worden 

bestudeerd en omvatten termen als pālat, mālat, yāthar, sārid en’aḫarît. Deze termen 

moeten ook in hun context worden bestudeerd. Iedereen kan dit met een goede 

concordantie doen. Een studie van dit type onthult dat de Bijbel het idee van een 

‘overblijfsel’ op verschillende manieren beschrijft: (1) Het ‘historische overblijfsel’ is als 

degenen in Jesaja 1:4–9 die de overlevenden van een catastrofe zijn. (2) Het ‘trouwe 

overblijfsel’ zijn degenen die God trouw blijfen en alle beloften van Gods volk hebben. 

(3) Ten slotte zijn het ‘eschatologische overblijfsel’ degenen die door de 

verdrukkingen/beproevingen van de eindtijd gaan en zegevierend tevoorschijn komen op 

de grote dag van de Heer om zijn koninkrijk te ontvangen. In Openbaring is de draak 

woedend op de vrouw en voerde oorlog tegen de ‘overigen (NBV: ‘rest’) van haar 

nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus 

hebben’ (Openbaring 12:17, HSV). Het rijke karakter van elk van deze termen in hun 

context dragen bij aan de andere, totdat, binnen de hele context van de Bijbel, het idee 

helder tevoorschijn komt en de student de totaliteit van het idee ‘overblijfsel’ begint te 

begrijpen.’—Gerhard F. Hasel, Understanding the Living Word of God (Mountain View, 

Calif.: Pacific Press, 1980), blz. 113–16. 

 

Illustratie 

Twee ontdekkingen oftewel doorbraken in de afgelopen tijd hebben ons geholpen om de 

oorsprong van de Bijbel te begrijpen. De Egyptische taal, in hiërogliefen geschreven, 

werd in 1822 door Jean Champollion ontcijferd. Deze ontdekking onthulde de verloren 

gegaande geheimen van één van de oudste beschavingen en stelde ons in staat om de 

oude Egyptische teksten met de tekst van de Bijbel te vergelijken. Verschillende 

interessante bijdragen kwamen in de loop van de tijd tevoorschijn: (1) Veel van de 

geografische plaatsen die in de Bijbel staan vermeld, werden opgetekend door de 

Egyptenarens die regelmatig op veldtocht naar Kanaän gingen en hiermee handel dreven. 
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Er werd een een grote mate aan overeenstemming en nauwkeurigheid ontdekt tussen de 

namen en locaties die in Egypte en in de Bijbel worden genoemd. (2) Iin het bijzonder in 

de eerste vijf boeken van de Pentateuch werden er talrijke Egyptische leenwoorden 

ontdekt. Geleerden hebben een aantal leenwoorden gedocumenteerd, zoals tevah, het 

woord voor ‘ark’, dat ontleend is aan het Egyptische woord dat ‘kist’, ‘kast’ of ‘koffer’ 

betekent. Dit woord wordt gebruikt voor zowel de ark van Noach als de ark waarin 

Mozes als baby werd gelegd. De naam die voor Egypte in de Bijbel wordt gebruikt, is 

Mitzraim. Deze naam is een tweeledig woord in het Hebreeuws dat van het Egyptische 

msr komt, het woord voor Egypte. Het tweeledige einde duidt op de ‘twee landen’ van 

Opper- en Neder-Egypte. Er worden ook Egyptische idiomen gebruikt. De uitdrukking 

‘uitgestrekte arm’ die wordt gebruikt om de bescherming van God te beschrijven, is een 

algemene Egyptische uitdrukking van kracht. Egyptische benamingen, evenals 

zeden/sociale gewoonten en spraakgewoonten, werden door de auteur gebruikt. Ten slotte 

zijn er een aantal Egyptische persoonsnamen die tevoorschijn komen. Al deze 

ontdekkingen wijzen op de conclusion dat de eerste boeken van de Bijbel tijdens de 

Exodus generatie werden geschreven en dat de auteur nauw vertrouwd was met Egypte, 

haar gebruiken en de geschiedenis. Mozes zou zeker de vorming en achtergrond hebben 

gehad, die nodig waren om de boeken Genesis tot en met Deuteronomium te schrijven, 

zoals de Bijbel vaak bevestigt. 

 Een andere ontdekking heeft betrekking op het oorspronkelijke schrijven van de 

Schrift door Mozes. De uitvinding van het alfabet, dat aan Egyptische hiërogliefen was 

ontleend, vond ongeveer een eeuw voor de Exodus op het Sinaï schiereiland plaats. Deze 

belangrijke doorbraak in communicatie vereenvoudigde het schrijven en maakte voor het 

gewone volk geletterdheid mogelijk. Mozes zou dan niet in ingewikkelde Egyptische 

hiërogliefen hebben kunnen geschreven, maar in het vereenvoudigde Proto-Kanaänitische 

alfabet dat zich uiteindelijk in het Hebreeuws zou ontwikkelen. Gods timing om zijn 

boodschap in de handen van zijn volk te leggen is altijd perfect. 

  

De Schrift 

Andere ideeën en woorden in de Bijbel zijn volkomen uniek. In het verslag van de 

Schepping wordt meer nadruk gelegd op de schepping van de mensheid dan op welk 

ander element of schepsel dan ook. De mensheid is op de apex (hoogtepunt) van de 

Schepping geplaatst. Het is het werk van de drie-enige Godheid als zij hun bedoeling 

aankondigen: ‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis’ 

(Genesis 1:26, HSV). Met de unieke drievoudige nadruk die in dit vers wordt gelegd op 

het werkwoord bara’, ‘scheppen’, wordt nogmaals op Gods bedoeling gewezen om man 

en vrouw uniek naar zijn beeld en als zijn gelijkenis te maken. De directe context van 

Genesis 1 duidt erop dat zowel ‘Elohim, ‘God’, in zijn majestueuze pluraliteit 

(meervoudigheid) als ruach Elohim, ‘de Geest van God’ bij het scheppingswerk zijn 

betrokken (Genesis 1:1, 2). Johannes 1:1–3 maakt duidelijk dat Jezus de agent 

(vertegenwoordiger) van de Schepping was, want ‘[Hij was in het begin bij God. Alle 

dingen zijn door [Hem] gemaakt, en zonder [Hem] is geen ding gemaakt dat gemaakt is’ 

(vgl. HSV). Als we de volheid van de Schrift zichzelf laten interpreteren, ontdekken we 

dat de ‘Wij’ in Genesis 1:26 alle drie leden van de Godheid omvatten. De mensen zijn op 

deze manier geschapen in relatie voor relatie, zodat zij ‘vruchtbaar en talrijk konden zijn; 
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de aarde zouden vervullen’ (vgl. Genesis 1:28). Zij zijn geschapen om in nauw contact te 

staan met God op de sabbat die hij voor hen had geschapen (Genesis 2:1–3, 

Exodus 20:8–11). Dat God onder zijn volk kan wonen, blijft zijn bedoeling voor ons door 

de eeuwigheid heen. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

Hoe kunnen we dus de Bijbel diepgaand bestuderen zonder de oorspronkelijke Bijbelse 

talen? We hebben nu instrumenten zoals Strong’s of Young’s Concordances beschikbaar 

via het internet en fysiek, die vandaag toegankelijker zijn dan ooit tevoren. We kunnen 

bestuderen hoe woorden worden gebruikt in zinnen, in boeken en door de hele Schrift. De 

grondleggers van onze kerk hadden niet alle instrumenten beschikbaar die wij vandaag 

hebben. Zij hadden hun Bijbels en concordanties. Door zich zorgvuldig te laten leiden 

door protestantse principes van Bijbelse interpretatie en onder de inspiratie van de heilige 

Geest, waren zij in staat Gods plan van redding te leren kennen en de waarheden die door 

de profeten en door Jezus werden onderwezen. Hier zijn enige discussievragen die u kunt 

gebruiken om uw groep de weg te wijzen: 

1. Hoe helpt de wetenschap dat Mozes de eerst vijf boeken van de Bijbel heeft 

geschreven, ons de Schrift vandaag als een betrouwbare bron te aanvaarden? 

Herinner uw groep opnieuw aan de waarschuwingswoorden die Mozes het 

volk op het moment van zijn dood heeft gegeven (Deuteronomium 32:46, 47). 

Praat erover hoe we dit principe in onze familie in praktijk kunnen brengen. 

2. Wat betekent het om de Schrift de Schrift te laten uitleggen? Waarom is het 

belangrijk om de betekenis te begrijpen van wat de Schrift zelf zegt in plaats 

van onze eigen ideeën in de Schrift te importeren?  

3. Hoe helpt het begrip van een woord en de diepzinnige betekenis ervan ons om 

Gods doel voor ons leven te zien? Wat voor soort macht hebben bepaalde 

woorden in het Oude Testament (bijvoorbeeld: 

recht/gerectiigheid/rechtvaardigheid, barmhartigheid/genade of hoop)? Hoe 

beïnvloeden deze woorden onze kennis van Gods karakter?
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Les 8 Genesis: fundament van de schepping (1) 

16-22 mei 

 

Kernteksten: Genesis 1:3–5, Johannes 1:1–3, Exodus 20:8–11, Openbaring 14:7, 

Matteüs 19:3–6, Romeinen 5:12. 

 

Deel I: Overzicht 

 

Jezus heeft eens gezegd: ‘Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die 

zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de 

slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich 

op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd’ 

(Matteüs 7:24, 25, HSV). Als Christus’ openbaring aan ons, zijn Woord de Bijbel, het 

fundament voor ons leven moet zijn, wat is dan het fundament waarop de hele Schrift 

bouwt? Het antwoord bevindt zich in Genesis, het eerste boek van de Bijbel, waarin het 

belangrijke onderwijs oftewel leerstellingen hun oorsprong hebben. 

 Daar vinden we de fundamentele leer van de Schepping en van God de Schepper. 

Gezien het belang van dit fundament, zouden we dan moeten denken dat het toeval is dat 

er in moderne tijden een ongekende aanval tegen de Bijbelse leer van de Schepping is 

geweest? Is het toeval dat de kerk in de eindtijd wordt opgedragen om Jezus als Schepper 

te verkondigen, die dit ene kenmerk van zichzelf benadrukt? In de inleiding op de 

gemeente van Laodicea (de laatste van de zeven gemeenten in Openbaring 2, 3), verwijst 

Jezus naar zichzelf als ‘de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van 

Gods schepping’ (Openbaring 3:14, HSV). De boodschappen van de drie engelen 

beginnen met de verkondiging door de eerste engel: ‘Vrees God en geef Hem eer, want 

het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en 

de waterbronnen gemaakt heeft’ (Openbaring 14:7, HSV). Gedurende de volgende twee 

weken zullen we bestuderen waarom de leer van de Schepping fundamenteel is voor de 

boodschap en opdracht van Gods volk in de eindtijd en hoe het verslag van de Schepping 

zou moeten worden geïnterpreteerd. 

 

Deel II: Commentaar  

 

De Schrift 

Heeft u zich ooit verbaasd over uw bestaan? Waar ben ik vandaan gekomen? Waarom ben 

ik hier? Wat betekenis heeft het leven? Wie ben ik? De grote filosofen hebben millennia 

lang over deze vragen/problemen gepiekerd. Deze fundamentele vragen vormen het 

wezen van het Scheppingsverslag en worden in feite beantwoord in de eerste twee 

hoofdstukken van Genesis. Gedurende de geschiedenis hebben deze hoofdstukken de 

mensen waardigheid, betekenis en zin verschaft. Zij hebben de grootste geesten 

geïnspireerd om de wereld om hen heen te onderzoeken/verkennen en de wonderen van 

Gods Schepping te ontdekken.  

 In de eenvoudige openingszin van de Bijbel richt Genesis 1:1 zich op de diepzinnigste 

van de menselijke vragen. Voordat we werden geschapen was God er in het begin. Hij 

ontwierp een ecosysteem voor ons, waarbij hij de woonplek van de aarde voor zijn 

nieuwe schepselen volmaakt schiep om het leven in stand te houden. Onze aarde is op 
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een nauwkeurige afstand van de zon gelegen—niet te ver en niet te dichtbij. De zon heeft 

zo’n volmaakte afmeting, zodat zij niet teveel energie produceert om het leven te 

vernietigen. Er is overvloedig water op aarde en een ademende atmosfeer. De maan is 

precies juiste afmeting om de getijden onder controle te houden. Het magnetisch veld is 

afgestemd om te voorkomen dat we door de zon worden gebraden. Geen wonder dat God 

na elk stadium van de Schepping tot de conclusie komt dat het goed is (ṭôv; Genesis 1:4, 

10, 18, 21, 25), en toen het voltooid was, ṭôv mě’ōd, ‘zeer goed’ (Genesis 1:31). De 

aanduiding ‘goed’ in het Hebreeuws kan zowel esthetische schoonheid als ethische 

aspecten omvatten, omdat de Schepping uit God is voortgekomen, die liefde is 

(1 Johannes 4:8).  

 

Illustratie 

In Psalm 139:14 erkent David de complexiteiten van het lichaam als hij zegt: ‘Ik loof U 

omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben’ (HSV). . . . Deze complexiteit en de 

gemeenschappelijkheid onder alle menselijke wezens en levende schepselen wijzen op 

één enkele Schepper die het leven heeft ontworpen. We zijn echter niet alleen maar 

machines. We hebben een creatieve geest gezien, een geweten en een vermogen om 

liefde, hoop en geluk te ervaren. Het geweten van de menselijke geest en de vrijheid die 

we hebben om te kiezen en te scheppen zijn onmogelijk uit te leggen vanuit een 

evolutionair perspectief Hoeveel gemakkelijker is het om te geloven in een Schepper die 

ons naar zijn beeld en als zijn gelijkenis heeft geschapen (Genesis 1:27).  

 

De Schrift 

Nadat hij het ecosysteem voor het leven had geschapen en het had gevuld met vis, vogels 

en landdieren, ontwierp de gemeenschappelijke Godheid óók de mens als apex van de 

Schepping om in gemeenschap te leven. ‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar 

Onze gelijkenis . . . En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God 

schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen ‘(Genesis 1:26, 27, HSV). De 

mens moest in gemeenschap met God en met elkaar leven. God had bedacht dat man en 

vrouw allebei biologisch, fysiek en emotionaal de tegenhanger voor elkaar moesten zijn. 

Ze werden geschapen om elkaar aan te vullen. Ze waren de ‘perfecte pasvorm’ voor 

elkaar, zodat Adam kon oproepen toen Eva later uit zijn rib werd ontworpen: ‘Deze is 

ditmaal (andere vertalingen: ‘eindelijk’) been van mijn beenderen, en vlees van mijn 

vlees!’ (Genesis 2:23, HSV). Aldus noemt Adam haar ‘mannin’. Het huwelijk vereist dat 

‘een man zijn vader en zijn moeder [zal] verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij 

zullen tot één vlees zijn’ (Genesis 2:24, HSV). 

 De basis voor cultuur en beschaving op aarde was de man-en-vrouw unit en de 

kinderen die door middel van voortplanting uit deze relatie werden geboren. Daarom legt 

de Bijbel zoveel nadruk op de familie unit. Deze nadruk op de familie unit wordt ook 

naar voren gehaald in de tien geboden. De eerste vier geboden beschrijven de relatie van 

de mensen tot God, die haar hoogtepunt bereikt in de sabbat van de zevende dag, wat de 

gehoorzaamheid en eer die aan God wordt gegeven versterkt door middel van een 

speciale relatie van week tot week. Merk op dat het sabbatsvoorschrift de overgang naar 

het vijfde gebod zich bovenal op het gezin focust, want hier is waar Gods karakter moet 

worden doorgegeven voor toekomstige generaties: ‘Eer uw vader en uw moeder, opdat 

uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft’ 
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(Exodus 20:12, HSV). Een wereld vol liefdevolle families die uitermate achting hebben 

voor God en zijn karakter in hun leven hooghouden en hun kinderen in eenvoudige 

gehoorzaamheid grootbrengen was de oorspronkelijke bedoeling in Gods Schepping. 

 Satans poging om Gods bedoeling te ruïneren bij de zondeval zaaide tweedracht tussen 

God en de mensen en onmiddellijk daarna tussen Adam and Eva. Eva’s scheiding van 

Adam verschafte Satan een opening. Op een onbewaakt moment naderde Eva 

nieuwsgierig de verboden boom van de kennis van goed en kwaad. Satan, door het 

indirect suggereren van twijfel aan het Woord van God, slaagde erin Gods plan van 

bescherming te verdraaiien en te ontwrichten. De directe gevolgen waren desastreus. 

Nadat Eva en daarna Adam van de boom aten rukte hun besef van scheiding en schuld het 

eerste paar van hun relatie met God los. Zij waren zich nu bewust van hun eigen 

naaktheid. Nadat God hen in zijn liefde volgt/niet loslaat, geven zij elkaar de schuld en 

bevorderen de scheiding die nu heeft plaatsgevonden. Precies in het volgende hoofdstuk, 

Genesis 4, zien we het complete gevolg van de zonde in de moord op een zoon en broer. 

Ongehoorzaamheid aan Gods Woord bracht haar ultieme vruchten voort in de 

verwoesting van Gods schepping. 

 De insinuerende twijfel van Satan aan het begin: ‘Is het waar dat God gezegd 

heeft . . . ?’(Genesis 3:1) is vandaag nog steeds bij ons door middel van de 

evolutietheorie. Gods Woord getuigt zonder meer dat hij de hemelen en de aarde tot 

bestaan riep en dat ‘alle dingen door Hem [Christus] gemaakt zijn, en zonder [Hem] is 

geen ding gemaakt dat gemaakt is’ (vgl. Johannes 1:3, HSV). Als we twijfelen aan Gods 

Woord aangaande het feit dat hij de Schepper is, is het dan niet net zo zeker dat wij ons 

laten leiden door een leugen zoals onze eerste ouders aan het begin van de geschiedenis 

van de aarde? 

 Christus is gekomen om de wereld en zijn Schepping naar zichzelf en naar zijn Vader 

terug te brengen. Bij het bekendmaken dat ‘Vóór Abraham geboren was, BEN IK’ 

(Johannes 8:58, HSV), maakte Jezus bekend dat hij de op zichzelf bestaande God van het 

universum was. De wind en zeeën gehoorzaamden hem, omdat hij ze had geschapen. Hij 

wekte de dochter van Jaïrus op uit de dood, omdat  In [hem] was het leven en het leven 

was het licht van de mensen’ (Johannes 1:4, HSV). De definitieve herschepping die 

Christus belooft (Johannes 14:1–4) bij de Wederkomst is alleen mogelijk als hij werkelijk 

aan het begin onze Schepper is geweest.  

 

Deel III: Toepassing voor het leven  

 

God had voor het gezin de bedoeling dat het de fundamentele eenheid van het menselijk 

leven zou zijn. Wat zijn dan de gevolgen als het fundament in een gebouw wordt 

geërodeerd? Hoe draagt een erosie van een geloof in de Schepping bij aan de rest van de 

structuur in de samenleving? Wat voor verschil maakt de theorie van evolutie voor de zin 

van ons bestaan? Wat is deze week een bewijs van Gods doel in uw leven?  

 ‘. . . wees Jezus Zijn toehoorders terug op de instelling van het huwelijk zoals die bij 

de schepping gegeven werd. . . . Toen vonden het huwelijk en de Sabbat hun oorsprong, 

beide instellingen tot eer van God en het welzijn van de mensen. Toen de Schepper de 

handen van het heilig paar samenvouwde tot een huwelijksbond, zeide Hij: ‘Daarom zal 

een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één 

vlees zijn,’ Genesis 2:24, en op dat ogenblik kondigde Hij de huwelijkswet af voor alle 
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kinderen Adams tot aan het einde des tijds. Datgene waarvan de eeuwige Vader zelf had 

gezegd dat het goed was, was de wet, die de hoogste zegen en ontwikkeling aan de mens 

zou brengen.’—Ellen G. White, Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen (Boekenhuis 

‘Veritas’), blz. 59, 60.
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Les 9 Genesis: fundament van de schepping (2) 

23-29 mei 

 

Kernteksten: Job 26:7–10; Genesis 1–2; Genesis 5; Genesis 11; 1 Kronieken 1:18–27; 

Matteüs 19:4, 5; Johannes 1:1–3. 

 

Deel I: Overzicht  

 

In 1872 vertaalde George Smith, terwijl hij een onderzoek leidde in de kelder van het 

British Museum, een oud Babylonisch tablet dat verwijzingen bevatte naar Oetnapisjtim, 

de overlevende van de wereldwijde Vloed, en naar Gilgamesj die van hem probeerde het 

geheim tot het eeuwige leven te verkrijgen. Kranten rond de wereld deden verslag van de 

verbazingwekkende ontdekking van het Gilgamesj-epos en de eerste verwijzing naar de 

zondvloed ooit buiten de Schrift. Sindsdie hebben geleerden wereldwijde verhalen over 

de Vloed uit culturen rondom de wereld gedocumenteerd (vastgelegd). De 

Scheppingsverslagen zijn óók gevonden. Terwijl deze nieuwe archeologische 

ontdekkingen gedurende de laatste 150 jaar zulk bewijsmateriaal hebben blootgelegd, 

zijn nieuw vragen ontstaan over de oorsprong en aard van de Schepping en verslagen 

over de zondvloed in de Bijbel. Is het Bijbelse verslag in Genesis 1–11 eenvoudig aan het 

oude Nabije Oosten ontleend?  Bevat het mythische elementen die het met andere 

verslagen gemeenschappelijk heeft? Als het Genesisverslag op een of andere manier 

afhangt van de vroegere verslagen uit Mesopotamië of Egypte, wat zijn dan historisch en 

theologisch gezien de implicaties? Hoe verklaart men de punten van overeenkomst en 

verschillen die in de verschillende verslagen worden ontdekt? Hoe spreken deze 

verslagen het vraagstuk van kosmologie aan, oftewel de oorsprong en structuur van het 

universum? Moet de Bijbel ook worden beschouwd als een mythologische tekst, zoals die 

uit Egypte en Mesopotamië? Deze en andere vragen zullen het onderwerp zijn van de 

studie van deze week, terwijl we de Bijbel tegen haar omgeving van het Nabije Oosten en 

Egypte bestuderen.  

 

Deel II: Commentaar  

 

Illustratie 

Galileo Galilei kwam tot de conclusie dat de zon het centrum van het zonnestelsel was, 

met de aarde en de andere planeten draaiend rondom de zon (heliocentrisch (met de zon 

als middelpunt) wereldbeeld). Er waren echter anderen in de katholieke kerk dat de aarde 

het centrum van het universum was (geocentrisch (met de aarde als middelpunt) 

wereldbeeld). Dit leidde tot een rechtszaak door de Inquisitie waarin Galileo werd 

gedwongen om dit te herroepen en onder huisarrest werd geplaatst tot zijn dood in 1642. 

De Galileo affaire is vaak geciteerd als voorbeeld waarin de Bijbel wetenschap 

achterhoudt. Dit roept echter verschillende vragen op. Was de interpretatie door de kerk, 

die werd gebruikt om Galileo te veroordelen, echt ontleend aan de Bijbel? Was Galileo 

gekant tegen de Bijbel ten gunste van de wetenschap? In feite had de katholieke kerk een 

kosmologie aanvaard, die gebaseerd was op de Griekse Aristotelische filosofie en de 

wiskunde van Ptolomaeus, die zij toen op basis van de Bijbel probeerde te verdedigen. 

Galileo reageerde door ook zijn interpretatie op basis van de Bijbel te verdedigen. Ten 
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eerste: hij beweerde/verklaarde dat God de auteur van zowel de natuur als de Bijbel is. 

Indien correct begrepen, zouden zij in harmonie zijn. Ten tweede: Galileo bracht naar 

voren dat latere uitleggers zich kunnen vergissen. Toen verklaarde hij dat de taal die in de 

Bijbel wordt gebruikt, aangepast is aan de gewone mens en niet altijd letterlijk zou 

moeten worden genomen. Ten slotte bepleitte hij dat, als Jozua erop aandrong dat de zon 

stil zou staan over Gibea (Jozua 10:12), dan de Ptolemeïsche zienswijze dat de aarde 

altijd onbeweeglijk was en in het middelpunt van het universum stond, geen zin hebben 

(Richard J. Blackwell, Galileo, Ballermine, and the Bible [South Bend, IN: Notre Dame 

University Press, 1991], blz. 68, 69). Vandaag is er geen twijfel welke interpretatie 

correct was. Het heeft echter meer dan 350 jaar geduurd totdat de katholieke kerk Galileo 

vrijpleitte, wat zij in 1992 heeft gedaan.  

 De les voor ons is dat de Bijbeluitlegger de Bijbel niet moet lezen door de lens van de 

kosmologieën van het oude Nabije Oosten, Egypte, Griekenland of het nieuwste moderne 

wereldbeeld. Als er moeilijkheden zijn met het begrijpen, dan is zorgvuldige overweging 

van de context, taalpatronen en strekking van de Bijbelpassage belangrijk.  

 

De Schrift 

Bevat de Bijbel een achterhaalde opvatting van kosmologie? Eeuwen lang dachten 

kritische geleerden dat Genesis 1 de ideeën van de oude Babyloniërs weerspiegelde. Zij 

drongen er dus op aan dat de term tĕhôm, ‘oervloed’/‘afgrond’ (SV)/’watervloed’ (HSV)’ 

ontleend was aan de naam Tiamat, de godin van de oeroude oceaanwereld in het Enuma 

Elish-epos. . . . .  Om te suggereren dat Genesis 1 een heidens conflict tussen de goden 

weerspiegelde, betekent dat je binnen de tekst iets leest dat de tekst feitelijk bestrijdt. De 

beschrijving van de passieve, machteloze en ongeorganiseerde toestand van de 

‘oervloed’/‘afgrond’ (SV)/’watervloed’ (HSV) in Genesis 1:2 openbaart dat de term 

niet-mythisch is wat betreft inhoud en anti-mythisch wat betreft bedoeling. 

 De term rāqîa‘ wordt soms vertaald met ‘firmament’, van de term firmamentum in de 

Latijnse Vulgaatvertaling van het Oude Testament, die een valse indruk geeft dat het 

firmament een massief metalen koepel/gewelf is. De term rāqîa‘ kan echter beter worden 

weergegeven als ‘uitspansel’ (HSV: ‘gewelf’), zoals kan worden gezien in Psalmen 19:2 

en Daniël 12:3 (‘hemelgewelf’/’uitspansel’). Evenzo: komt regen letterlijk door de 

‘sluizen van de hemel’ (Genesis 7:11, Genesis 8:2)? In andere passages komen gerst 

(2 Koningen 7:1, 2), narigheid en leed (Jesaja 24:18, 19) of zegeningen (Maleachi 3:10) 

door de ‘sluizen van de hemel’. Deze uitdrukkingen zijn duidelijk niet-letterlijk en dienen 

als metaforen (beeld(sprak)en) op dezelfde manier waarop vandaag het gezegde 

‘windows of the mind’ gebruikt wordt. Als de Bijbel op haar eigen voorwaarden wordt 

gelezen en geïnterpreteerd, is het gewoonlijk niet moeilijk om zulke taal te ontdekken en 

te herkennen. Pogingen om binnen de Schrift een soort drie verdiepingen hoog universum 

met een metalen koepel die ramen bevat, die door pilaren omhoog worden gehouden, met 

een onderwereld beneden, betekent dat je datgene neemt wat binnen de context van deze 

passages als niet-letterlijk is bedoeld en dat je het letterlijk interpreteert. In feite namen 

de Schrijvers van de Bijbel zelf opzettelijk afstand van zulke mythische ideeën die het 

rijk/gebied van de goden en mensen vermengden. We kunnen naar deze bedoeling 

verwijzen als een polemische ((in geschrifte) twistende) benadering van de mythen van 

het oude Nabije Oosten en Egypte. 

 Schepping door het Woord. ‘En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht’ 
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(Genesis 1:3, HSV). Dit gebruik van de Schepping is in directe tegenstelling tot de oude 

mythen. In Enuma Elish schept Mardoek door Tiamat op een gruwelijk manier te delen. 

In het Atrahasis-epos wordt de mensheid geschapen uit het vlees en bloed van een 

geslachte god gemixt met leem. In Egypte komt de schepping van de mens als het gevolg 

van zelf-generatie of emanatie (iets dat door een lichaam uitgezonden of uitgewasemd 

wordt) uit de goden. In Genesis is er echter geen vleugje godheid in de mensen zelf. 

Mensen zijn afzonderlijke schepselen van God. 

 Zeedieren. Op de vijfde dag van de Schepping (Genesis 1:20–23) schiep God de ‘grote 

walvissen’ (SV) of ‘grote zeemonsters’, zoals meer recente vertalingen (NBV) de 

Hebreeuwse term weergeven. In Ugaritische teksten duikt een verwante term op als een 

gepersonifieerd (belichaamd) monster, of draak, die werd overwonnen door de godin 

Anath of Anat, de schepper-god. Met Gods volledig moeiteloze schepping van deze grote 

waterwezens, zoals uitgedrukt door middel van het werkwoord ‘scheppen’, wordt echter 

altijd de nadruk op moeiteloze Schepping gelegd en blijk gegeven van een weloverwogen 

argument tegen het mythische idee van schepping door overwinning of strijd. 

 Zeven-daagse week. ‘Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, 

voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had’ 

(Genesis 2:2, HSV). In Egyptische kosmologieën is er geen finaliteit (eindigheid) aan de 

schepping. In plaats hiervan vindt de cyclus van terugkerende schepping van de 

zonnegod Amun-Ra dagelijks plaats. Dit idee of leven en dood is zo intrinsiek 

(wezenlijk) voor het Egyptische denken dat de dood zelf wordt gezien als onderdeel van 

de normal orde van de Schepping. Een grafpapyrus uit de Eenentwintigste dynastie toont 

een gevleugelde slang met als onderschrift ‘de dood, de grote god, die goden en mensen 

heeft gemaakt’—een personificatie van de dood als een schepper-god en een 

indrukwekkende visuele verwezenlijking van het idee dat de dood een noodzakelijk 

(hoofd)kenmerk van de scheppingswereld is.’—Erik Hornung, Conceptions of God in 

Ancient Egypt (Ithica, NY: Cornell University Press, 1982), blz. 81.  

 Het verheven begrip van het Genesisverslag van de Schepping toont, in het 

middelpunt ervan, een transcendente (alles (allen) overtreffende) God die, als 

opperste/hoogste en unieke Schepper, de wereld tot haar bestaan riep. Het middelpunt 

van de hele Schepping is de mens als mannelijk en vrouwelijk. De Genesiskosmologie 

ontsluiterd zeer uitgebreid the  waarop de Bijbelse wereldrealiteit en het Bijbelse 

wereldbeeld rusten. Genesis geeft ons een totaalbeeld waarmee de hele toon voor de rest 

van de Schrift wordt gezet. De Schrift is in staat om over de gebeurtenissen van het einde 

te spreken, omdat hij die alle dingen aan het begin heeft gemaak, nog steeds souverein 

over zijn schepping is (zie verder Gerhard F. Hasel en Michael G. Hasel, ‘The Unique 

Cosmologie of Genesis 1 against Ancient Near Eastern and Egyptian Parallels’, in The 

Genesis Creation Account and Its Reverberations in the Old Testament, ed. 

Gerald A. Klingbeil [Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2015], blz. 9–29. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven  

Het idee dat de Bijbel een achterhaald boek is met weinig relevantie voor de belangrijke 

problemen van de eenentwintigste eeuw is vandaag gangbaar in onze cultuur. Het 

evolutionaire wereldbeeld is, grotendeels, ontleend aan het mythische idee dat er geen 

duidelijke grens is tussen mensen, de natuurlijke wereld en de wereld van het goddelijke. 

Deze zijn allemaal één. In het hindoeïsme ontwikkelen we ons door middel van 
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reïncarnatie in een andere levensvorm als we sterven. God is in alles en is alles. Volgens 

het hindoeïsme zijn er 33 miljoen goden als verpersoonlijkt door de natuur. Dit idee gaat 

terug tot het oude Egypte waar er 22.000 goden waren en waar dood en leven werden 

waargenomen als onderdeel van de grote circel van het leven.  

1. Waarom is het voor ons als christenen belangrijk om te begrijpen dat we zijn 

geschapen in een volmaakte, zondeloze toestand in een tijd waarin de dood 

niet bestond? Waarom is keuze, zoals beschreven in Genesis 3, belangrijk? 

Hoe werd de verkeerde keuze van één man, Adam, goedgemaakt in de keuze 

van de Mensenzoon, Jezus Christus? 

2. Hoe verschaft een evolutionaire theorie van miljoenen jaren van dood en 

sterven van de ene soort na de andere in een holocaust van leed enige hoop 

voor de toekomst? Als de dood altijd de andere kant van het leven in dit 

universum was, zou er dan ooit een bestaan zonder de dood kunnen zijn? 

3. Hoe verschilt het onderwijs van de Bijbel over leven en dood compleet van 

dat van de andere belangrijke wereldreligies? Op wat voor manier maakt 

Christus’ fysieke dood en lichamelijke opstanding al het verschil in de 

wereld? Deel waarom u vandaag hoop heeft in de beloften die in de Schrift 

worden gevonden.
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Les 10 De Bijbel als geschiedenis 

30 mei-5 juni 

 

Kernteksten: 1 Samuël 17; Daniël 1, 5; Jesaja 36:1–3, Jesaja 37:14–38; 

Matteüs 26:57–67; Hebreeën 11:1–40. 

 

Deel I: Overzicht 

 

De geschiedenis is belangrijk, omdat alle leven zijn oorsprong heeft in de geschiedenis. 

Er is geen menselijk bestaan buiten de geschiedenis. De geschiedenis is het weefsel van 

het leven. Het is waar God koos om ons te plaatsen en zichzelf te openbaren.Omdat de 

Bijbel historisch is samengesteld, is de geschiedenis de ‘plaats’, zo u wilt, waar God ons 

een kans geeft om de waarachtigheid van zijn Woord te toetsen en te bevestigen. Daarom 

zijn de geschiedenis en historische details waar de betrouwbaarheid van de Bijbel en van 

Gods Woord het meest worden uitgedaagd en waar kritiek vaak het eerst begint. Paulus 

houdt zich uitgerekend met deze kwestie bezig met de gemeente in Korinte, wanneer hij 

naar voren brengt hoe sommigen in de gemeente het getuigenis van het woord van de 

apostel hebben betwijfeld: ‘Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden 

is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der 

doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. 

14En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en 

zonder inhoud (NBV: ‘zinloos’) is ook uw geloof’’ (1 Korintiërs 15:12-14). Paulus 

bevestigde dat de betrouwbaarheid van de historische gebeurtenis van Christus’ 

lichamelijke opstanding de hoeksteen van het christelijke geloof was. Als die gebeurtenis 

niet had plaatsgevonden, dan is ons geloof gebaseerd op ijdel/vroom bedrog, niet op 

realiteit. Bijbels geloof is gebaseerd op de feiten van de geschiedenis. Het is gebaseerd op 

een God die handelt in de geschiedenis, en het is Bijbelse geschiedenis die het onderwerp 

van de studie van deze week is. 

 

Deel II: Commentaar  

 

Illustratie 

De Oude Testament theoloog Walter Dietrich heeft kort geleden geschreven: ‘In de 

moderne tijd moet de geschiedenis worden begrepen en beschreven als etsi deus non 

daretur (‘alsof God niet bestond’).’ Hij geeft echter toe dat dit moeilijk is als je Bijbelse 

geschiedenis beoordeelt. In de Bijbel ‘speelt God een actieve rol. . . . raakt God 

persoonlijk betrokken. . . . stuurt hij profeten . . . . brengt hij gebeurtenissen in beweging.’ 

Dietrich komt tot de conclusie: ‘Wat voor verlicht persoon kan al deze dingen als 

historische verslagen aannemen?’—The Early Monarchy in Israel: The Tenth Century 

B.C.E. (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007), blz. 102, 103. Een hele reeks 

kritische methodeen heeft het historische raamwerk van de Bijbel en haar onderwijs 

verwijderd, waarbij juist de gebeurtenissen worden ontkend, die God heeft gegeven om 

zijn persoonlijke werk door het hele leven van zijn volk heen te bekrachtigen. Gedurende 

de laatste 200 jaar zijn deze methoden van de verlichting vaak gebruikt om het duidelijke 

onderwijs van de Bijbel te deconstrueren (ontmantelen, uit elkaar halen). Historische 

kritiek zet gebeurtenissen, en zelfs hele perioden, in de Bijbel op losse schroeven en 
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degradeert ze tot mythe, sage, verhaal o louter theologie in de zin van menselijke 

verbeelding. Deze perioden omvatten de Schepping, de zondvloed, de patriarchale 

periode, het verblijf in Egypte, de Exodus en overwinnen, de verenigde monarchie, etc. 

Geleerden van het Nieuwe Testament die van deze methoden gebruik maken, have de 

uitspraken van Jezus ontleend om te bepalen, beweren ze, wat hij werkelijk heeft gezegd 

en wat anderen hem (verkeerd) hebben toeschreven. Veel van onze jonge mensen worden 

geconfronteerd met deze kritische benaderingen als zij op niet-kerkelijke 

universiteiten/hogescholen zitten. Dit roept enige belangrijke vragen voor de serieuze 

Bijbelstudent op. Zijn historische kwesties werkelijk van belang voor het geloof? Hoe 

kan ik door geloof leven, als dat geloof wordt uitgedaagd door het moderne en 

postmoderne denken? Hoe opent de Bijbel als Gods geïnspireerde Woord mijn ogen en 

wordt mijn denken erdoor ontwikkeld? 

 

De Schrift 

Als serieuze studenten van de Bijbel moeten we ons afvragen of de Bijbel zou moeten 

worden geëvalueerd op de externe veronderstellingen en normen van het modernisme en 

postmodernisme of dat de Bijbel op haar eigen voorwaarden zou moeten worden 

geëvalueerd. Het interne getuigenis van de Schrift duidt erop dat God door middel van 

profeten en soms rechtstreeks tot zijn volk heeft gesproken. Hij richtte zich in zowel tijd 

als ruimte tot hen. Dat wil zeggen: hij handelde in werkelijke tijd (gebeurtenissen) onder 

echte mensen op feitelijke/bestaande plaatsen.  

 Mensen. Het bestaan van ten minste honderd Bijbelse figuren, koningen, dienaren, 

schriftgeleerden en bestuurders inbegrepen, is door middel van zorgvuldig archeologisch 

en historisch onderzoek bevestigd. In de laatste twee decennia zijn veel meer mensen aan 

deze lijst toegevoegd vanwege de ontdekking van zegels, zegelafdrukken, kleine 

inscripties en monumentale inscripties. Hier zijn slechts een paar voorbeelden. 

 Baälis. In 1984 groeven archaeologen van Andrews University, op het terrein van Tell 

el-cUmeiri in Jordanië, een zegelafdruk in klei op, met de naam ‘Milkom’ur . . . dienaar 

van Baalyasha’, ongetwijfeld een verwijzing naar Baälis, de koning van het oude 

Ammon, vermeld in Jeremia 40:14. Van deze obscure koning werd gezegd dat hij plannen 

smeedde tegen de koning van Judea aan de vooravond van de verwoesting door Babel 

(Randall W. Younker, ‘Israel, Juda, and Ammon and the Motifs on the Baalis Seal from 

Tell el-cUmeiri’, Biblical Archaeologist 48/3 [1985], blz. 173–180). 

 Jesaja de profeet. Opgravingen in Jeruzalem in 2009 legden een zegelafdruk bloot met 

de naam ‘Jesaja, [de] profeet’. De opgraver Eilat Mazar gelooft dat dit in feite de 

zegelafdruk van Jesaja de profeet was. Deze werd minder dan tien voet verwijderd van de 

zegelafdruk van ‘Hezekia, son of Achaz, koning van Juda’ (Eilat Mazar, ‘Is This the 

Prophet Isaiah’s Signature?’ Biblical Archaeology Review 44/2&3 2018, 64-73, 92). In 

2014 groeven studenten van Southern Adventist University twee zegelafdrukken op van 

Eljakim in de stad Lachis (sommige vertalingen: ‘Lakis’). Volgens Jesaja 37:1, 2 waren 

alle drie figuren—Hezekia, Eljakim en Jesaja—in Jeruzalem aanwezig tijdens de inval 

van Sanherib in Juda.  

 Herodes de Grote. In 1996 groeven studenten die werkten met Ehud Netzer in 

Massada (of Masada), Herodes’ fort in de woestijn, een belangrijk fragment op van een 

wijnamfora of -amfoor (kruik met twee oren die onderaan uitloopt in een punt). Op het 

fragment bevond zich een inscriptie: regi Herodi Iudaico, ’voor Herodes, koning van 
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Judea (Grieks-Romeinse benaming: ‘Judaea’)’. Het was de eerste vermelding van 

Herodes de Grote’s benaming buiten het Nieuwe Testament en Josephus, die in een 

archeologische context werd ontdekt (‘Pottery With a Pedigree: Herod Inscription 

Surfaces at Masada’, Biblical Archaeology Review 22/6 [November-December, 1996] 

blz. 27). 

 Steden.  Er zijn een heleboel locaties in het Midden-Oosten opgegraven, die hun 

geheimen onthullen en het bestaan van bloeiende culturen bevestigen, zoals die in de 

Bijbel staan beschreven. Opgravingen in Babylon of Babel hebben kleurrijke bakstenen 

muren, in glas gezet, blootgelegd met voorstellingen van leeuwen, griffioenen en stieren. 

De ruïnes vann Hasor, Megiddo en Gezer waren omringd door massieve dubbele muren 

en poorten, die aan de bouwactiviteiten van Salomo worden toegeschreven 

(1 Koningen 9:15).  

 De Filistijnse steden Askelon, Asdod, Ekron en Gat zijn uitgebreid blootgelegd en 

onthullen een geavanceerde/verfijnde cultuur van architectuur, kunst en technologie. In 

1996 werd een inscriptie in Ekron blootgelegd, die een dynastieke lijn van vijf koningen 

onthulde, inclusief Achis, de zoon van Padi, die over Ekron heerste tot de verwoesting 

van de stad door Nebukadnessar (Seymour Gitin, Trude Dothan en Joseph Naveh, ‘A 

Royal Dedicatory Inscription from Ekron’, Israel Exploration Journal 47/1–2 [1997]: 

blz. 9–16). Het in Egeïsche stijl gedecoreerde aardewerk en de technologie van deze 

steden onthullen dat de Filistijnen de elite in het oude land Kanaän waren. Aan deze korte 

lijst zouden een heleboel andere locaties kunnen worden toegevoegd, zoals Jericho, 

Jeruzalem, Acco, Dan, Abel, Azekah, Libnah, die momenteel allemaal in het 

Midden-Oosten worden opgegraven. 

 Gebeurtenissen. Een van de meest geïillustreerde gebeurtenissen in de Bijbel is de 

veldtocht van Sanherib tegen Juda in 701 B.C., zoals opgetekend in Jesaja 36, 37; 

2 Koningen 18, 19; en 2 Kronieken 32. Opgravingen in Nineve in het moderne Irak 

hebben de annalen van koning Sanherib blootgelegd, die zijn veldtocht tegen Juda tot in 

detail beschrijft: ‘Wat betreft Hezekia de Judeeër, die zich niet aan mijn juk heeft 

onderworpen: ik sluit hem op in zijn koninklijke stad als een vogel in een kooi.’ Reliëfs, 

gehouwen in de centrale ruimte van zijn beelden de Assyrische aanval tegen de stad 

Lachish uit, haar nederlaag en de stoet van gevangen vóór de koning die op een troon zit. 

Recente opgravingen uit 2013–2017 door Southern Adventist University en de 

Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem hebben de massale verwoesting van Lachis in 

Israël blootgelegd, waarbij een heleboel pijlpunten, slingerstenen en voorwerpen van 

scale armour (?) zijn teruggevonden te midden van de brokstukken die door de 

Assyrische legers waren achtergelaten. Toch werd Jeruzalem gespaard, een krachtig 

getuigenis van de nauwkeurigheid van het Bijbelse verslag aangaande deze gebeurtenis. 

 Toch heeft, na tweehonderd jaar, archaeologie amper een aanzet gegeven tot wat kon 

worden ontdekt. Vandaag zijn slechts een fractie van de honderden locaties die hebben 

bestaan, gevonden. Slechts een fractie van die locaties waarvan de plaats is bepaald, zijn 

opgegraven. Slechts een fractie van die opgegraven locaties zijn tot enige werkelijke 

omvang opgegraven (vaak minder dan vijf procent). Slechts een fractie van die 

opgravingen zijn gepubliceerd. En slechts een fractie van degene die zijn gepubliceerd, 

dragen er direct bij aan een begrip van de mensen en gebeurtenissen in de Bijbel. We 

zouden daarom niet verrast moeten zijn dat veel mensen, plaatsen en gebeurtenissen 

overblijven om ontdekt te worden. Terwijl honderden archeologen, vrijwilligers en 
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andere specialisten deze oude overblijfselen opgraven, blijft meer bewijsmateriaal zich 

opstapelen en bevestigt het historische raamwerk van de Bijbel, waarbij de details 

worden ingevuld van de manier waarop de mensen in deze oude culturen werkten, 

leefden en met elkaar omgingen. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven  

 

Geschiedenis is niet louter een droog onderwerp om voor te slagen op de middelbare 

school en de universiteit of om in deze groep over te praten. Het is ons verhaal en het is 

‘zijn verhaal’. Als God steeds persoonlijk in de geschiedenis van de wereld heeft 

gewerkt, gelooft u dat hij vandaag nog steeds in uw leven actief is? Ervaren we nog 

steeds wonderbaarlijke bevrijdingen uit de macht van onze vijanden, van ziekte en 

tegenspoed? We lezen vaak over de wonderen die in de Bijbel worden verricht en vragen 

ons af of zulke wonderen vandaag nog steeds plaatsvinden. Gebeurt dit niet? Als we 

vandaag, van onze kerkfamilie rondom de wereld, de ware wonderverhalen moesten 

verzamelen van Gods genezingen, de dromen die hij heeft gezonden en zijn werk in de 

loop van ons persoonlijk leven, zouden we dan niet in staat zijn om een boek te vullen?  

1. Deel met uw groep hoe God in uw leven heeft gewerkt. Wat heeft hij voor u 

gedaan of misschien een familielid of vriend? Stel deze vraag aan uw groep. 

Wat voor getuigenissen hebben zij te delen in reactie hierop? 

2. Een jonge Adventist begint met lessen op een openbare universiteit en wordt 

geconfronteerd met een hoogleraar die aan het begin van het college verklaart 

dat, hoewel sommigen van de studenten in de klas misschien in kerken en 

synagogen zijn opgegroeid, ze nu op de universiteit zijn en zullen ontdekken 

wat feitelijk/werkelijk in het verleden is gebeurd. Hoe zou die student in die 

situatie reageren?
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Les 11 De Bijbel en profetie 

6-12 juni 

 

Kernteksten: Daniël 2:27–45, Johannes 14:29, Numeri 14:34, Daniël 7:1–25, 

Daniël 8:14, 1 Korintiërs 10:1–13. 

 

Deel I: Overzicht 

 

De heropleving van de protestantse Reformatie kwam als direct gevolg van het 

bestuderen van de bezielende profetieën van Daniël en Openbaring en de herontdekking 

van de historicistische methode van interpretatie, ontleend aan sola Scriptura. In feite 

werd de interne manier waarop Daniël en Johannes de profetieën interpreteerden, de 

sleutel voor protestantse Bijbelstudie. De historicistische methode beschouwt profetie als 

een progressieve en voortdurende vervulling in de loop van de tijd. Deze opvatting van 

geleide mannen zoals Wycliffe, Luther, Zwingli, Knox en anderen om de kleine horen in 

Daniël 7–8 te identificeren en het beest dat opkomt uit de zee, zoals afgebeeld in 

Openbaring 13, als de rooms-katholieke kerk, de pauselijke macht. De vloedgolf van 

hervorming had in Europe een enorme invloed, aangezien mensen uit de donkere 

middeleeuwen kwamen. Deze vloedgolf werd gevolgd door de Inquisitie en massale 

vervolging Veel van de Hervormers vluchtten naar de vredige kusten van de Nieuwe 

Wereld, waar zij in staat waren om God in geest en in waarheid te aanbidden (zie 

Openbaring 12:13–17).  

 Vandaag blijft de Bijbel uniek, als zij wordt vergeleken met andere religieuze 

literatuur van de wereld, in die zin dat dertig procent van haar inhoud profetisch van 

karakter is. Bijbelse profetie provides an intern and externe mechanism to confirm the 

accuracy of Gods Woord. Profetie die wijst op de hoop op de komende Messias, de 

Wederkomst, zorgt ervoor dat de kerk met verwachting vooruit blijft kijken. Zij voorziet 

in een besef van urgentie van haar opdracht, want als Jezus spoedig komt, roept zij 

gelovigen om de wereld voor te bereiden op zijn grote Advent. Deze week zullen we de 

pilaren bestuderen van historicistische profetische interpretative, die voorzien in de 

identiteit en opdracht van de Kerk der Zevende-dags Adventisten.  

 

Deel II: Commentaar  

 

Illustratie 

Ver verwijderd van de inquisiteurs in Europa stichtten Amerikaanse protestanten de eerste 

belangrijke universiteiten—Harvard, Yale en Princeton—om hun predikanten op te 

leiden. Anderhalve eeuw lang produceerden de leidinggevenden en docenten van deze 

instituten belangrijke werken die de profetieën van Daniël en Openbaring vanuit een 

historicistisch perspectief samenvatten. Rome was echter niet werkloos. Katholieke 

geleerden in de Contrareformatie reageerden op de protestanten met nieuwe interpretaties 

die de aandacht van het pausdom afleidden. 

 Het Preterisme werd ontwikkeld door de Spaanse jezuïet, Luis de Alcazar 

(1554–1613), die profetieën in de Bijbel interpreteerde als het eenvoudig bekendmaken 

van gebeurtenissen die in het verleden zijn gebeurd. Preteristen ontkenden grotendeels de 
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mogelijkheid van voorspellende profetie. De Alcazar projecteerde de macht van de 

antichrist in het verleden en bracht deze in verband met de Romeinse keizer Nero. 

 Een andere Spaanse jezuïet, Francisco Ribera (1537–1591), schreef een commentaar 

van vijfhonderd bladzijden op het boek Openbaring, wat leerde dat de meeste profetie 

moest worden vervuld aan het uiterste einde van de tijden in een korte periode van 

drie-en-een-half-jaar. Het futurisme ging in een richting tegengesteld aan die van De 

Alcazar, waarbij het de nadruk legde op profetie ver in de toekomst en de pauselijke kerk 

van de Middeleeuwen helemaal buiten het profetische tijdsbestek liet. 

 Geen van beide opvattingen had in het begin veel invloed. Twee ontwikkelingen 

hebben dit gunstige feit veranderd. De historisch-kritische benadering van de Schrift in 

de achttiende eeuw maakte er aanspraak op de mogelijkheid van voorspellende profetie 

weg te nemen en aanvaardde sommige principes van het standpunt van het Preterisme. 

Deze opvatting is nu de gangbare en hieraan wordt vastgehouden door hoger-kritische 

geleerden, zowel uit katholieke als protestantse tradities. Ondertussen werden meer 

conservatieve christenen hevig beïnvloed door de Scofield Reference Bible (1906), die 

ertoe leidde dat een grote meerderheid vandaag futuristische (dispensationalistische) 

aanvaardt, die zich een geheime opname voorstelt, de herbouw van de tempel in 

Jeruzalem en een millennium vóór Christus’ Wederkomst. Zevende-dags Adventisten 

alleen blijven een overblijfsel onder protestanten, die blijven bij de historicistische 

methode. Hoe maakten de profeten in de Schrift van deze methode gebruik? 

 

De Schrift 

Daniël interpreteerde het beeld van Nebukadnessars droom in hoofdstuk 2 en de 

symbolen in de hoofdstukken 7 en 8 als een reeks rijken die de een na de ander zonder 

onderbreking verschijnen. Hij vertelde Nebukadnessar specifiek dat hij, als Babel 

voorstellende, het hoofd van goud was (Daniël 2:38). De volgende drie koninkrijken 

komen na elkaar op als delen van het lichaam die met elkaar zijn verbonden. Deze delen 

zijn samengesteld uit verschillende metalen die ze van elkaar onderscheiden, maar ze zijn 

verbonden door het belichaamde beeld in dalende volgorde. Het tweede en derde 

koninkrijk na Babel worden door de engel Gabriël specifiek aangeduid als ‘de koningen 

van Medië en Perzië’ (Daniël 8:20, HSV) en het ‘koning van Griekenland’ 

(Daniël 8:21, HSV). Het is duidelijk dat de benen van ijzer, die daaropvolgend komen, 

met Rome in verband moeten worden gebracht, zoals de loop van de geschiedenis heeft 

aangetoond. De voortzetting van het ijzer in de tenen, hoewel vermengd met leem, duidt 

op de voortzetting van de Roomse macht. Elk opeenvolgende visioen breidt met groter 

detail die dingen uit die ‘aan het einde van de tijd (HSV: ‘in later tijd’/NBG: ‘in de 

toekomende tijd’ komen (Daniël 2:28). Daniël 7 en 8 leggen leggen in toenemende mate 

de focus op de macht van de kleine horen. De recapitulatie, uitbreiding en uitvergroting 

van detail gaat verder in Daniël 11, waarin het pausdom het overheersende brandpunt 

wordt. Deze focus op het pausdom is toepasselijk als we zien dat de belangrijke macht 

waarmee in de 1.260 dag/jaar profetie rekening moet worden gehouden,  het pausdom 

moet zijn en dit alleen maar kan zijn, tot de dodelijke wond in 1798, en dan verder. Deze 

interpretatie verbindt ons met de macht waarvan Johannes profetisch heeft gesproken in 

Openbaring 12, 13 en 17.  
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 In Openbaring 13 weerspiegelt de macht van het beest dat uit de zee opkomt de daden 

van de kleine horen in Daniël 7 en 8. Hij heerst voor dezelfde periode van maanden 

(Openbaring 13:5) of 1260 jaren. Hij lastert Gods naam en zijn tabernakel 

(Openbaring 13:6). Hij doodt door het zwaard en voert oorlog tegen de heiligen 

(Openbaring 13:10). Hij zal worden aanbeden (Openbaring 13:8). Deze beschrijvingen 

worden in het pausdom verbuld. God beschermde echter de vrouw, zijn gemeente, tegen 

de door de slang veroorzaakte macht van het beest dat uit de zee opkomt, en de aarde 

‘verzwolg de stroom’ (Openbaring 12:16, NBG).   

 Het Preterisme herdateert de profeet Daniël tot de tweede eeuw, nadat Babel, 

Medo-Perzië en Griekenland op het toneel verschijnen. Verder herinterpreteert het 

Preterisme de macht van de kleine horen als een koning van de Seleuciden, Antiochus IV 

Epipfanes. (Het futurisme is ook geneigd de kleine horen als Antiochus IV te 

interpreteren, maar suggereert dan ook dat er aan het einde der tijden een toekomstige 

antichrist zal verschijnen.) Deze identificatie past echter niet, om verschillende redenen. 

(1) De porsprong van de kleine horen. De kleine horen kwam ‘uit één daarvan’ 

(Daniël 8:9). Preteristen voeren aan dat de kleine horen uit één van de vier horens is 

gekomen (de generaals Lysimachus, Kassander, Ptolomaeus en Seleucus en hun 

opvolgers als hoofd van de vier Macedonische koninkrijken waarin Alexanders rijk werd 

verdeeld). Het grammaticale, contextuale en syntactische bewijsmateriaal wijst echter op 

de conclusie dat de kleine horen uit een van ‘de vier winden’ of 

windstreken/kompasrichtingen is gekomen, een uitdrukking die onmiddellijk aan het 

zinsdeel voorafgaat. (2) De voortgang van macht in koninkrijken. De Medo-Perzische 

ram ‘maakte zich groot’ (Daniël 8:4), de Griekse geitenbok ‘maakte zich bijzonder 

(andere vertalingen: ‘uitermate’/’bovenmate’) groot’ (Daniël 8:8), de kleine horen  

‘verhief zich zelfs tegen de vorst van het leger (NBG: ‘heer’)’ (Daniël 8:10, 11). Deze 

vergroting van macht kan echter niet worden toegeschreven een een enkele zwakke 

heerser zoals Antiochus IV. (3)  De plaatsing van de volgorde. Antiochus IV regeerde 

middenin de Seleucidische dynastie, de zevende in een reeks van zevenentwintig 

koningen. De macht van de kleine horen verschijnt ‘aan het einde van hun heerschappij’ 

(Daniël 8:23). Rome komt in het laatste gedeelte van het Griekse Rijk tevoorschijn, maar 

Antiochus IV niet. (4) De richting van de verovering. De macht van de kleine horen moet 

richting het oosten, het zuiden en naar ‘het Sieraadland’ toe veroveren (Daniël 8:9); dat 

wil zeggen: uit de richting van het westen. Antiochus IV was echter verantwoordelijk 

voor het verliezen van Judea, het ‘Sieraadland’, en veroverde dit niet, en hij had slechts 

beperkt succes in het zuiden (Egypte). (5) De verwoestende gruwel. Geleerden geloven 

dat Antiochus IV de verwoesting van het heiligdom veroorzaakt, maar Jezus, terwijl hij 

Daniël aanhaalt, verwijst naar deze verwoesting als nog in de toekomst zijnde in zijn tijd 

(Matteüs 24:15), en Antiochus IV was al twee eeuwen dood. (6) De avond/ochtend 

‘dagen’. De 2.300 avonden-ochtenden worden geïnterpreteerd als de offers die ophielden 

tijdens de ontheiliging van de tempel door Antiochus IV. Aldus wordt het aantal 

teruggebracht tot 1.150 letterlijke dagen, om plaats te hebben voor de Antiochus 

interpretatie. De uitdrukking ‘ereb bōqer is echter zeer vergelijkbaar met de aanduiding 

die in Genesis 1 wordt gebruikt om naar de dag van 24 uur te verwijzen. Naar de 

ochtend- en avondoffers die verbonden waren met het aardse heiligdom, wordt echter met 

een verschillende bedoeling verwezen; aldus verwijst de verwoesting die in Daniël 8:13 

wordt vermeldt, niet naar het tot een einde komen van de diensten in het aardse heiligdom 
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gedurende de tijd van Antiochus. (7) Het profetische einde van de profetie. De nauwe 

relatie tussen Daniël 2 en 7 duidt erop dat er een glorieus slot is. Als Judas Makkabeüs, 

de Jood, echter Antiochus IV heeft verslagen, hoe is dan Judas in de wolken van de hemel 

gekomen, zoals de Mensenzoon (Daniël 7:13), en hoe is zijn koninkrijk dan eeuwig 

(Daniël 7:14)? (Norman R. Gulley, Systematic Theology: The Church and the Last Things 

[Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2016], blz. 713–17). Noch de 

preteristische noch de futuristische interpretatie past bij de criteria in de tekst of het 

getuigenis van Jezus. Aldus is om deze redenen, en andere, de Antiochus interpretatie 

voor Daniël 8 onhoudbaar. Het is alleen de historicistische interpretatie van profetie die 

nauwkeurig de laatste 2.600 jaren van de geschiedenis in profetisch, sequentieel (na 

elkaar volgend) perspectief vaststelt.  

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Waarom doen deze details er voor ons toe in de eenentwintigste eeuw? Bij het 

onderzoeken van enige van de uitdagingen die worden gevormd bij het historicistische 

model van profetische interpretatie, moeten we erkennen dat, wannneer we de Schrift 

gebruiken om de Schrift te uitleggeren en fe profeten Daniël en Johannes hierover het 

woord laten voeren, moeten we met de Hervormers concluderen dat de macht van de 

kleine horen uit het vierde beest is gekomen (Daniël 7) vanuit de westelijke richting van 

de vier winden (Daniël 8) en 1.260 jaar lang heeft geheerst, kort voor Christus’ intrede in 

het heilige der heiligen van het heiligdom. Johannes verwijst naar deze zelfde macht als 

het beest dat opkomt uit de zee (Openbaring 13:1-10). Er is maar één entiteit die bij de 

criteria van de Schrift en de geschiedenis past: het pauselijke Rome. We moeten ook 

erkennen dat de andere twee belangrijkste methodeen van interpretatie—preterisme en 

futurisme—in Rome zijn ontstaan met het voornaamste doel om de protestantse 

interpretatie tijdens de Contrareformatie. Dit feit roept serieuze vragen op over huidige 

belangrijke protestantse kerken die deze katholieke modellen hebben aanvaard. 

Ongetwijfeld wijst deze situation op de van onze zending en boodschap om de 

boodschappen van de drie engelen te verkondigen en Gods volk uit de verwarring van 

Babylon te reopen, terwijl er nog steeds tijd is in de geschiedenis van de aarde. Stel uw 

groep deze vragen: 

1. Hoe zijn de protestantse kerken vandaag veranderd? Op wat voor manieren heeft 

het historicistische standpunt hen beschermd tegen de dwalingen die door de 

katholieke kerk werden onderwezen en hoe is die bescherming op 

indrukwekkende wijze verwijderd? 

2. Wat zijn enige manieren waarop u de unieke boodschap kunt delen van het 

‘eeuwige Evangelie‘ dat wordt uitgedrukt in de boodschappen van de drie engelen 

‚aan elke natie, stam, taal en volk‘ (Openbaring 14:6, 7, HSV)?



                                  Les 12 
Les 12 Omgaan met moeilijke teksten 

13-19 juni 

 

Kernteksten: 2 Petrus 3:15, 16; 2 Timoteüs 2:15; 1 Timoteüs 4:16; 1 Kronieken 29:17; 

Spreuken 2:7; Jakobus 4:6; Galaten 6:9. 

 

Deel I: Overzicht 

 

Op een bepaald moment is elke Bijbelstudent sommige passages in de Schrift 

tegengekomen, die een uitdaging zijn om te begrijpen. Deze moeilijkheid zou ons niet 

moeten verrassen. Ieder van ons die met een andere cultuur en wereldbeeld worden 

geconfronteerd, weten dat er onvermijdelijk dingen dingen zullen zijn die we niet meteen 

begrijpen, omdat zulke dingen ons vreemd zijn. Hetzelfde geldt voor het wereldbeeld van 

de Schrift. Als we alles in de Schrift begrepen, zou er geen behoefte zijn om nieuwe 

inzichten te verkrijgen en er zou minder aansporing zijn om in geestelijke kennis te 

groeiern. Hoe we moelijke passages benaderen, onthult niet alleen veel over onze 

houding met betrekking tot de Schrift; het laat ook zien hoe serieus we zijn in ons 

speurwerk naar antwoorden. De hoeveelheid tijd en mentale energie die we investeren in 

het omgaan met moeilijkheden, waarbij we proberen oplossingen te vinden, die trouw 

zijn aan de Schrift, onthult hoe belangrijk de Schrift voor ons is en hoe belangrijk het 

vinden van antwoorden voor ons is. Moeilijke passages dagen ons niet alleen uit, ze 

voorzien ook in een unieke kans om dieper te graven en de Schriften diepgaander te 

onderzoeken, zodat we de schrijvers van de Bijbel en Gods boodschap nog vollediger 

kunnen begrijpen. We hoeven niet bang te zijn dingen in de Schrift tegen te komen, die 

we niet begrijpen. In feite kunnen we zelfs voor uitdagende en moeilijke passages in de 

Bijbel dankbaar zijn, omdat zij voorzien in een kans om in ons begrip te groeien. Er zijn 

enige belangrijke houdingen die er invloed op zullen hebben of die moeilijkheden een 

zegen of een vloek voor ons zullen zijn.  

 

Deel II: Commentaar  

 

Mogelijke redenen voor moeilijkheden en schijnbare tegenstrijdigheden 

Veel geleerden die niet geloven in de goddelijke inspiratie van de Schrift veronderstellen 

dat de Schrift tegenstrijdig is en vol fouten/dwalingen, omdat in hun opvatting menselijk 

zijn betekent dat je feilbaar en onvolmaakt bent. Hoewel het waar is dat mensen feilbaar 

en niet altijd waarachtig zijn, is het ook een feit dat zelfs feilbare mensen volledig in staat 

zijn om de waarheid te onderscheiden en te spreken. Als zelfs feilbare wezens in staat zijn 

om waarheid trouw door te geven, hoeveel meer zouden we moeten verwachten dat God, 

voor wie het onmogelijk is dat hij zou liegen (Hebreeën 6:18), in staat is om te 

verhinderen dat de Schrijvers van de Bijbel ons misleiden in wat zij schrijven.  

 Als mensen de Schrift met methodologische twijfel benaderen, zullen zij de 

waarachtigheid ervan pas aannemen als er niet te weerleggen bewijsmateriaal en bewijs 

voor de correctheid ervan is. In plaats van de Schrift het voordeel van de twijfel te geven 

als we niet alle beschikbare informatie hebben, nemen veel kritische geleerden die 

passages pas als betrouwbaar en waar aan, waar menselijke rede hun correctheid heeft 

aantetoond of waar extern bewijsmateriaal duidelijk heeft onthuld dat de Schrift in 
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harmonie is met archeologische of wetenschappelijke ontdekkingen. Als deze externe 

criteria de beslissende norm zijn voor wat is aanvaardbaar/aannemelijk is, en de Schrift 

maakt deze soms niet waar, denken zulke uitleggers dat zij tegenstrijdigheden hebben 

ontdekt. 

 Bij het omgaan met verklaringen in de Bijbel, moeten we ons herinneren dat de 

schrijvers van de Bijbel veelvuldig niet-technische, gewone, alledaagse taal gebruikten 

om dingen te beschrijven. Zij spraken bijvoorbeeld over zonsopgang (Numeri 2:3, 

Jozua 19:12) en zonsondergang (Deuteronomium 11:30, Daniël 6:14), i.e.: zij gebruikten 

de taal van hetgeen werd gezien in plaats van wetenschappelijke taal. Bovendien moet 

men een sociale overeenkomst niet verwarren met een wetenschappelijke bevestiging. 

The need for technical nauwkeurigheid varieert overeenkomstig de situation waarin een 

verklaring wordt gedaan. Daarom is onnauwkeurigheid niet hetzelfde als 

onwaarachtigheid. 

 Sommige discrepanties (afwijkingen/tegenstrijdigheden) kunnen toe te schrijven zijn 

aan kleinere variaties en fouten die door kopiisten en vertalers van de Bijbel zijn. De 

meeste van die fouten bij het overbrengen zijn onopzettelijke veranderingen, waar 

kopiisten vergelijkbare letters hebben verward of, toen ze een tekst overschreven, de 

kopiist per ongeluk ‘vooruit springt naar een ander woord of andere regel met hetzelfde 

woord of dezelfde letter. Deze neiging werd vergroot toen er geen ruimten tussen 

woorden waren of interpunctietekens, wat zeker het geval was voor Griekse teksten en 

veel heeft misschien ook voor het Hebreeuws gegolden.’—Paul D. Wegner, 

A Student’s Guide to Textual Criticism of the Bible (Downers Grove, IL: InterVarsity 

Press, 2006), blz. 46. Soms vindt een omkering in de volgorde van twee letters of 

woorden plaats. In Johannes 1:42 wordt bijvoorbeeld de naam ‘Johannes’ [Iōannou], 

zoals gevonden in verschillende manuscripten, in sommige andere manuscripten als 

‘Jonah’ [Iōna] gelezen (zie Wegner, A Student’s Guide to Textual Criticism of the Bible, 

blz. 48, voor deze en andere voorbeelden). Zulke problemen zouden ons geen verdriet 

moeten doen. Om te beginnen zijn de Bijbelse manuscripten verreweg de meest 

betrouwbare en best bewaard gebleven manuscripten van de oude wereld. Geen andere 

literatuur is in zoveel manuscripten overgeleverd en is zo uiterst nauwgezet 

overgeschreven in verwijzing naar de oorspronkelijke samenstelling als de Bijbelse 

manuscripten. Ten tweede: die kleinere veranderingen kunnen worden gecorrigeerd in het 

licht van het andere bewijsmateriaal dat beschikbaar is. Zij beïnvloeden geen belangrijke 

doctrine of leerstelling van de Bijbel. Hoewel kopiisten en vertalers over het algemeen 

uiterst zorgvuldig in hun werk zijn geweest, waren zij niet geïnspireerd zoals de 

oorspronkelijke Bijbelse auteurs. Ellen G. White was zich ervan bewust dat er ‘enige 

fout/dwaling in de kopiist of in de vertalers kan zijn geweest.’ Voor haar ‘zullen [echter] 

al die fouten/dwalingen voor geen enkele ziel een probleem veroorzaken of welke voet 

dan ook ertoe brengen dat deze struikelt, dat geen moeilijkheden zouden produceren 

vanuit de meest duidelijke geopenbaarde waarheid.’—Ellen G. White, Selected 

Messages, boek 1, blz. 16.  

 

Eerlijk en zorgvuldig met moeilijkheden omgaan 

God is blij met eerlijkheid (1 Kronieken 29:17). Als we eerlijk naar de waarheid zoeken, 

zullen we deze vinden. Eerlijkheid zal op de lange duur winnen. Eerlijk met 

moeilijkheden omgaan betekent dat we het bewijsmateriaal niet ontkennen of verdraaien, 
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maar er op een onbevooroordeelde manier mee omgaan. Het is veel beter eerlijk toe te 

geven dat we geen bevredigend antwoord op een moeilijkheid hebben dan het 

bewijsmateriaal naar onze hand te zetten om het naar onze voorkeur 

aangenamer/aanvaardbaarder te maken. Oppervlakkige antwoorden zullen de test van de 

kritische blik niet door staan en zullen een schaduw over onze geloofwaardigheid 

werpen. Een vrome leugen is misschien van alles het meest destructief, omdat deze een 

donkere schaduw over het karakter van God en zijn Woord werpt en zal zelfs onze eigen 

integriteit in twijfel trekken. Als we de ogen sluiten voor eerlijkheid in onze zoektocht 

naar antwoorden, zullen we ons geweten doden en ons geestelijk leven in gevaar brengen. 

Uiteindelijk zullen we in gevaar zijn of helemaal geen waarde aan waarheid hechten. 

Misschien zullen we uiteindelijk zelfs niet in staat zijn om waarheid van leugen te 

onderscheiden. Eerlijkheid brengt echter een zegen in haar kielzog—zij bouwt 

vertrouwen op met uitgerekend de mensen die we voor de waarheid van de Bijbel willen 

winnen. Eerlijkheid is de basis voor alle gezonde persoonlijke relaties. Onze eerlijkheid 

zou met zorgvuldigheid gepaard moeten gaan. Eerlijkheid kan wachten en zal zich niet 

naar overhaaste conclusies haasten, die op beperkte informatie zijn gebaseerd. Eerlijkheid 

zal alles doen wat nodig is om zorgvuldig het bewijsmateriaal te evalueren dat 

beschikbaar is. 

 Kunt u denken aan voorbeelden van oneerlijke antwoorden over de Bijbel en de 

negatieve (lange termijn) invloed die deze op anderen hebben gehad? Kunt u denken aan 

situaties waar eerlijke antwoorden op Bijbelse vragen een positieve (lange termijn) 

invloed op anderen hebben gehad, deze hebben gehoord?  

 

Nederig met moeilijkheden omgaan 

Nederigheid is het tegenovergestelde van trots. Trots weerhoudt ons ervan dat we de 

inzichten en prestaties van anderen naar waarde schatten. Trots hoeft niet te leren, omdat 

trots denkt dat ze alles al weet. Nederigheid, aan de andere kant, erkent dat waarheid niet 

iets van iemands eigen verdienste is, maar door God is ingegeven (zie 2 Timoteüs 3:16). 

Nederige mensen hebben een leerbare geest en beweren niet dat ze alle antwoorden 

hebben. Zij zijn in staat hun kennis van Gods Woord uit te breiden op een manier waarop 

arrogante en trotse mensen niet in staat zijn dit te doen. Omdat trots zo diep in ons 

allemaal is ingeworteld en nederigheid tegen de draad van onze cultuur en maatschappij 

in gaat, is een houdig van nederigheid misschien de moeilijkste houding om bij 

Bijbelstudie aan te nemen.  

 Kent u iemand die een onvervalst nederig intellectueel karakter heeft? Wie is dit? Wat 

in zijn of haar leven en geleerdheid maakt op u de meeste indruk? 

 Denk na over de volgende verklaring van Ellen G. White over dit onderwerp: 

‘Degenen die wensen te twijfelen, zullen ruimschoots de kans hebben. God is niet van 

plan om alle aanleiding voor ongeloof weg te nemen. Hij geeft bewijsmateriaal, wat 

zorgvuldig moet worden onderzocht met nederige gedachten en een leerbare geest, en 

iedereen zou een keuze moeten maken vanuit de last aan bewijsmateriaal.”— 

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 3, blz. 255.  

 

Vastberaden en geduldig met moeilijkheden omgaan 

Sommige moeilijkheden dagen gemakkelijke en snelle antwoorden uit. Zij vereisen 

vastberadenheid and geduld. Eeuwen lang waren geleerden voor een raadsel gezet over 
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een van de verwarrendste discrepanties in de Schrift: de disparate aantallen regeringen 

van de Hebreeuwse koningen in het Oude Testament. De Bijbel verschaft veel informatie 

over deze koningen, maar als de informatie wordt samengevoegd, lijkt ze tegenstrijdig te 

zijn. Het zou voor de adventistische geleerde Edwin Thiele gemakkelijk zijn geweest om 

deze onopgeloste discrepantie als een gegeven te accepteren. Omdat hij echter geloofde 

in de waarachtigheid en betrouwbaarheid van de Schrift, was hij vastbesloten om niet op 

te geven en bestudeerde jarenlang (!) al het bewijsmateriaal. Door de Bijbelse data 

zorgvuldig te bestuderen en deze met aanvullende bronnen op de Bijbel te vergelijken, 

was hij ten slotte was in staat om te bewijzen dat er verschillende methoden werden 

gebruikt om de jaren in de regeringen van de Hebreeuwse koningen te tellen. Zijn 

oplossing klopt met het Bijbelse verslag en de verslagen van andere naties van de Oude 

Wereld. Zijn boek The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (Grand Rapids, MI: 

Zondervan Publishing House, 1983) is een standaardwerk geworden, dat wijd en zijd in 

geleerde kringen wordt erkend, ver buiten de grenzen van de Kerk der Zevende-dags 

Adventisten.  

  

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Veel zogenaamde fouten/dwalingen zijn niet het gevolg van Gods openbaring, maar zijn 

het gevolg van onze verkeerde interpretaties. Zij ontstaan niet uit enige onbegrijpelijkheid 

van de Bijbel, maar uit de blindheid en het vooroordeel van de uitlegger. Toch zijn er 

sommige Bijbelse moeilijkheden die snelle oplossingen trotseren. Zij zijn moeilijk te 

begrijpen, zelfs voor de meest eerlijke en vastberaden persoon. Alleen maar omdat ik 

geen oplossing voor een bijzonder problem heb gevonden, betekent echter niet dat er 

helemaal geen oplossing is. Het is heel waarschijnlijk dat andere zorgvuldige studenten 

van de Schrift lange tijd voor mij met dezelfde moeilijkheid hebben geworsteld, en 

waarschijnlijk is er een antwoord, zelfs al ben ik me daar niet van bewust.  

 We kunnen echter ook ervaren wat Daniël ervaarde toen hij werd geconfronteerd met 

passages in de Schrift die hij niet begreep. Hij bad (zie Daniël 8:27–9:27). Als we op 

onze knieën zijn, kunnen we een volledig nieuwe kijk op sommige problemen verkrijgen. 

 In wat voor situaties heeft gebed in uw leven een verschil gemaakt, toen u te maken 

had met enige moeilijke vragen/problemen? Deel uw ervaring met anderen.  

 Voor verdere principes en specifieke voorbeelden voor de manier om met moeilijke 

passages om te gaan, zie Gerhard Pfandl (ed.), Interpreting Scripture: Bible Questions 

and Answers, Biblical Research Institute Studies 2 (Silver Spring, MD: Biblical Research 

Institute, 2010).
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Les 13 Leven naar het Woord van God 

20-26 juni 

 

Kernteksten: Jakobus 1:22; Lucas 4:4, 8, 10–12; Johannes 5:46, 47; 

Korintiërs 2:12–14; Filippenzen 2:13; Psalmen 37:7; Psalmen 46:11; Psalmen 62:2, 3, 6; 

Psalmen 119:11. 

 

Deel I: Overzicht 

 

Dit kwartaal hebben we verschillende principes van Bijbelse interpretatie bestudeerd. De 

beste hermeneutische principes zullen echter niets baten, als zij niet leiden tot een 

vreugdevol in de praktijk brengen van de Bijbelse boodschap. Het onthullen van de 

Schrift is niet alleen maar een intellectuele oefening. Het doel van welke studie van de 

Bijbel dan ook is meer dan het verwerven van kennis van het hoofd. Als het wordt gedaan 

zoals het moet, zal het leiden tot gehoorzaamheid van het hart. Het is een 

gehoorzaamheid die diepgaander en betekenisvoller is dan alleen maar een zich 

ogenschijnlijk aanpassen. Het zal leiden tot een vreugdevolle trouw aan de wil van God. 

De waarheden van de Schrift willen worden beleefd, zij willen niet alleen maar worden 

geloofd. Zo’n reactie op de Bijbelse boodschap is alleen mogelijk door het veranderende 

werk van de heilige Geest die de woorden van de Schrift tot nieuw leven brengt. Hij 

ontsteekt het verlangen in ons om de waarheden van de Schrift en ons hierdoor met hart 

en verstand te laten leiden. Het beste voorbeeld van deze reactie op de Schrift wordt 

gevonden in Jezus Christus, die ons de manier heeft getoond waarop men met het Woord 

van God moeten omgaan en dit in je leven moet toepassen. Jezus deed de Schrift nooit 

teniet, maar wees consequent op de Schrift als de gezaghebbende norm voor zelfs zijn 

woorden. Jezus heeft ons ook voorbeelden gegeven van het in eenzaamheid doorbrengen 

van stille tijd met het Woord van God. Deze discipline is iets wat we opzettelijk in onze 

hectische wereld moeten herwinnen. We kunnen de Schrift ook in vervulling doen gaan 

als we haar uit het hoofd leren. Het vaak zingen van de woorden van de Schrift zal ze 

stevig in onze gedachten en ons hart verankeren en ons aanmoedigen.  

 

Deel II: Commentaar 

 

Het levende Woord van God en de heilige Geest 

De Bijbel maakt duidelijk dat de mens in zijn zondigheid en gevallen toestand geestelijk 

blind is en de dingen van God niet aanvaardt, want zij zijn dwaasheid voor hem. Hij kan 

ze zelfs niet begrijpen, omdat ze geestelijk moeten worden beoordeeld 

(1 Korintiërs 2:14). Zelfs al zouden we de duidelijke betekenis van de woorden van de 

Schrift duidelijk begrijpen, dan we zouden we geen verlangen hebben om ons door deze 

te laten leiden zonder het veranderende werk van de heilige Geest op ons hart. De heilige 

Geest inspireerde de Schrijvers van de Bijbel om de waarheid op te schrijven, die God 

hen had geopenbaard (zie 2 Petrus 1:19–21, 2 Timoteüs 3:16). Het geïnspireerde Woord 

van God hebben is echter niet genoeg. Het Woord moet ook worden omarmd en worden 

toegepast en in ons leven ten uitvoer worden gebracht. Zonder de heilige Geest zullen we 

geen waardering voor de goddelijke boodschap hebben en geen verlangen om hieraan 

gehoorzaam te zijn. Zonder de heilige Geest zullen we niet getuigen van geloof, hoop en 
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liefde in reactie op het Woord van God. De heilige Geest stelt ons in staat de geestelijke 

en existentiële betekenis van het Schriftwoord voor ons leven te zien 

(zie 1 Korintiërs 2:12, 14, 15; Efeziërs 1:17–19; Psalmen 119:8).  

 De heilige Geest gaat vandaag door met het spreken tot mensen door middel van de 

Bijbel en laat het Geschreven Woord van God tot leven komen. Aldus wordt de dode 

letter van het Bijbelboek het levende Woord van God dat scherper is dan een 

tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12) dat snijdt door ons binnenste wezen en ons leven 

verandert in het licht van de Schrift. Verschillende Bijbelpassages brengen naar voren dat 

de taak van de heilige Geest is om Jezus Christus centraal te stellen en de Zoon van God 

en wat hij voor ons heeft gedaan, te verheffen (zie Johannes 15:26; 1 Johannes 4:2, 3). 

 Waar heeft u de hulp van de heilige Geest ervaren, toen hij u vreugdevol leidde om in 

uw leven de woorden van de Schrift te gehoorzamen? 

 

Leren van Jezus 

Door het Schriftwoord als betrouwbaar en waar te omarmen, worden we door de Geest 

geleid om het levende Woord van God  Jezus Christus, te omarmen als onze persoonlijke 

Heiland en Heer en als ons hoogste voorbeeld om te emuleren. We kunnen veel leren van 

de manier waarop Jezus van de Schriften gebruik maakte. Hij was nauw vertrouwd met 

alles wat de Schrift te zeggen had en was in staat om de nauwkeurige woorden van de 

Schrift aan te halen, toen hij door de duivel op de proef werd gesteld (andere vertalingen: 

‘verzocht’ (Matteüs 4:4, 7, 10). Zijn vertrouwdheid met de Schrift beveiligde hem tegen 

het misleid worden door een selectief gebruik van Bijbelpassages. Hij kende alle 

Schriften en voor hem kon de Schrift niet worden gebroken (letterlijk ‘losgemaakt) 

(Johannes 10:35). De hele Schrift was heilig voor hem. Vandaar verwees Jezus 

herhaaldelijk terug naar de Schrift en naar wat geschreven is (zie Lucas 24:45, 46; 

Matteüs 11:10; Johannes 6:45; Johannes 7:38).  

 Op wat voor manier inspireert Jezus’ voorbeeld u om de woorden van de Schrift beter 

voor uzelf te kennen? Hoe kunt u meer vertrouwd met de Bijbel worden? Op wat voor 

gebieden is het nodig dat u de Bijbel tot de norm voor uw leven maakt en u trouw door 

haar laat leiden? 

 

Jezus tegen de Schrift? 

Een van de dingen die we vandaag vaak horen, is een vermeende dichotomie 

(tweedeling) tussen het ‘evangelie en doctrine (leer)’. Het klinkt misschien vreemd om 

tussen Jezus en de Bijbel een tegenstrijdigheid te suggereren en zelfs antagonisme (strijd 

tussen tegengestelde meningen, leringen of de personen die deze hebben). In de 

geschiedenis van de kerk zijn er echter herhaalde pogingen geweest om Christus tegen de 

Schrift te plaatsen en om Christus te verheffen als de interpreterende norm over wat de 

Bijbel verklaart. Uiteindelijk gebruiken sommigen Christus zelfs om de Schrift te 

oordelen en maken sommige Schrift van nul en gener waarde. Misschien wordt het 

beroemdste voorbeeld gevonden in Martin Luthers welbekende principe waarnaar hij de 

Schrift oordeelde: ‘Alle oorspronkelijke heilige boeken zijn het hierover eens, dat ze 

allemaal Christus prediken en omvatten  [treiben]. En dat is de ware test waarnaar we alle 

boeken boeken moeten oordelen, als we zien of zij Christus omvatten of niet.’—Martin 

Luther, Luthers Works, Vol. 35: Word and Sacrament I, Preface to the New Testament, ed. 

https://ref.ly/logosres/lw35?ref=VolumePage.V+35%2C+p+396&off=1380&ctx=ear+witness+to+me.


                                  Les 13 
E. Theodore Bachmann and Helmut T. Lehmann, vol. 35 (Philadelphia: Fortress Press, 

1976), blz. 396. 

 Aldus moet de Schrift worden geïnterpreteerd ten gunste van Christus, niet tegen hem. 

Volgens Luthers opvatting kunnen Christus en de Schrift tegenover elkaar geplaatst 

worden, omdat Luther het persoonlijke Woord (Christus) boven het gesproken woord 

(evangelie) en het Geschreven Woord (de Schrift) plaatste. Deze benadering kwam erop 

neer dat, terwijl de Schrift koningin is, Christus Koning is, zelfs over de Schrift! Als een 

passage in de Schrift in conflict lijkt te zijn met Luthers opvatting van Christus, wordt 

zijn op Christus gerichte interpretatie een op evangelie gerichte kritiek op de Schrift, 

waar de inhoud van de Schrift wordt bekritiseerd in de naam van Christus. Luthers 

christologische methode werd aldus een instrument van theologische kritiek op de 

Schrift. Dit onderscheid en deze classificatie/(positie in een) rangorde leidt tot een canon 

binnen de canon, waar Christus de interpretatieve sleutel en norm wordt om de Bijbel te 

interpreteren, maar ook sommige delen van de Bijbel en zelfs hele boeken degradeert, 

zoals de brief van Jakobus, tot de periferie (randgebied) als nietszeggend en zonder 

waarde, omdat van deze wordt gedacht dat ze niet op Christus wijzen. Het volgende citaat 

van Luther illustreert dit problematische aspect en is in het bijzonder inzichtelijk, omdat 

het over de sabbat gaat: 

 ‘Om kort gaan: Christus is de Heer, niet de dienaar, de Heer van de sabbat, van de wet 

en van alle dingen. De Schriften moeten worden begrepen ten gunste van Christus, niet 

tegen hem. Om die reden moeten zij ofwel naar hem verwijzen, ofwel niet als ware 

Schriften worden beschouwd. . . . Als de tegenstanders daarom de Schriften onder druk 

zetten tegen Christus, bepleiten wij Christus tegen de Schriften. Wij hebben de Heer, zij 

de dienaren; wij hebben het Hoofd, zij de voeten of ledematen, waarover het Hoofd 

noodzakelijkwijs heerst en voorrang op heeft. Als een van hen zou moeten worden 

opgegeven, Christus of de wet, zou de wet moeten worden losgelaten, niet Christus. Want 

als we Christus hebben, kunnen we gemakkelijk wetten instellen en zullen we alle dingen 

rechtvaardig beooordelen. Indeed zouden we nieuwe decalogen kunnen maken, zoals 

Paulus in alle brieven doet, en Petrus, maar bovenal Christus in het evangelie. En deze 

decalogen zijn duidelijker dan de decaloog van Mozes, net zoals het aangezicht van 

Christus helderder is dan het aangezicht van Mozes (2 Korintiërs 3:7–11).—Martin 

Luther, Luthers Works, Vol. 34: Career of the Reformer IV, ed. Hilton C. Oswald and 

Helmut T. Lehmann, vol. 34 (Philadelphia: Fortress Press, 1999), blz. 112, 113.  

 Stel dit citaat tegenover Johannes 7:38, waarin Jezus terugverwijst naar de Schrift in 

plaats van naar zichzelf als de norm voor onvervalst geloof.  

 

Stille momenten met het Woord van God en het uit het hoofd leren van de Schrift 

Jezus was de hele dag druk met het genezen van mensen en het prediken van het goede 

nieuws. Hij haalde echter zijn geestelijke kracht uit eenzame kwaliteitsmomenten waarop 

hij kon bidden (Marcus 1:35) en zich de beloften van de Schrift kon herinneren. In ons 

hectische en drukke leven moeten we stille momenten met God bewust plannen, waarop 

we niet worden gestoord, ongestoord tijd hebben om Gods Woord te overdenken en 

kunnen bidden. Zulke stille momenten zullen ons kracht en geestelijke levenskracht 

geven, waarin niets anders kan voorzien. Als u de Schrift om het plezier leest, lees dan 

minder, maar lees meer van wat voor uw geestelijk leven belangrijk is. Als uw gedachten 

beginnen af te dwalen en af te drijven naar onbelangrijke onderwerpen, richt uw aandacht 

https://ref.ly/logosres/lw34?ref=VolumePage.V+34%2C+p+112&off=1382&ctx=live+and+are+saved.%0A~49.+Therefore%2C+if+th
https://ref.ly/logosres/lw34?ref=VolumePage.V+34%2C+p+112&off=1382&ctx=live+and+are+saved.%0A~49.+Therefore%2C+if+th
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op wat God voor u heeft gedaan en oefen geestelijke concentratie uit op het Woord van 

God. Soms helpt het zingen van een geestelijk lied of lofzang om onze gedachten te 

focussen en maakt dit gemakkelijker om aan de woorden van de Schrift te denken en 

deze uit het hoofd te leren. 

 Wat zijn voor u de meest ongestoorde momenten van de dag? Wat helpt u om u te 

focussen op Gods Woord en wat stille kwaliteitstijd met Jezus te hebben? In wat voor 

omstandigheden helpt zingen u om aan de Bijbel te denken? Waar ziet u voordelen in het 

uit het hoofd leren van gedeelten uit de Schrift en hoe kunt u dat gebruiken om een zegen 

voor anderen te zijn? 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Soms zeggen mensen: ‘Het houden van de Bijbelse wet om geen onrein voedsel te eten, 

is niet noodzakelijk voor redding, zolang u in Christus gelooft.’ Of mensen zeggen 

misschien: ‘Als u samenleeft, ook al bent u niet getrouwd, is dit niet beslissend voor u als 

christen, zolang u Jezus liefhebt. Waar ziet u een gevaar in deze wijze van argumentatie? 

Waarom is het niet veilig om tegen duidelijke verklaringen van de Schrift in te gaan, zelfs 

al wordt dit in de naam van Jezus gedaan?  

 Ellen G. White heeft op treffende wijze verklaard: ‘De Geest is niet gegeven—en kan 

ook nooit worden gegeven—ter vervanging van de Bijbel, want de Schrift zegt 

uitdrukkelijk dat het Woord van God de maatstaf is waaraan elke leer en elke ervaring 

moet worden getoetst.’—De Grote Strijd (Veritas, 1975), blz. 11. 

 In het licht van wat we dit afgelopen kwartaal hebben bestudeerd: waarom denkt u dat 

dit principe zo belangrijk is? Wat wilt u leren van de manier waarop Jezus vertrouwd was 

met de Schrift en van de manier waarop hij zich door het Woord van God liet leiden? Hoe 

kan de Schrift een integraal (wezenlijk) deel van uw leven worden en de besluiten die u 

moet maken beïnvloeden? 


