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Inleiding

e Bijbel is het best verkopende boek ter wereld. Jaar na jaar
worden miljoenen exemplaren gekocht of weggegeven. Hoewel de meeste oude boeken langzamerhand uit de herinnering
zijn verdwenen, blijft de Bijbel meer dan welk ander boek ook
gedrukt worden in meer dan 2.000 talen. De Bijbel heeft een bijdrage geleverd aan de vorming van het fundament van de westerse samenleving en
heeft de religieuze, economische en sociale opvattingen ervan gevormd.
Maar ondanks de populariteit van de Bijbel wordt dit
boek ook wel het minst begrepen boek ter wereld genoemd.
Hoewel miljoenen mensen de
Bijbel lezen, vinden velen het
boek moeilijk te begrijpen.
Sommigen geven het zelfs op,
omdat ze het een te verwarrend
boek vinden.
Wellicht behoort u tot de
groep mensen die de Bijbel te
moeilijk vond om te begrijpen.
Misschien zou u wel willen
weten hoe u de tijdloze prinHoewel miljoenen mensen de
cipes ervan beter kunt toepasBijbel lezen, vinden velen het boek sen en kunt gebruiken om een
goede relatie met de auteur
moeilijk te begrijpen. Sommigen
ervan, uw Schepper, op te
geven het zelfs op.
bouwen.
Hoe kunt u tot de groep mensen gaan behoren die wél begrijpt wat de
Schrift te zeggen heeft?
Laten we in de Bijbel op zoek gaan naar het antwoord. De Bijbel openbaart zelf hoe we de boodschap ervan voor de mensheid beter kunnen
begrijpen. De pagina’s van dit boekje bevatten principes die, als ze worden
toegepast, uw begrip kunnen helpen vergroten. Laten we enkele belangrijke
sleutels die zullen leiden tot een groter begrip van dit Boek der boeken,
onderzoeken.

3 Inleiding
Ieder jaar worden er miljoenen Bijbels verkocht of weggegeven. Het is
het populairste boek ter wereld, maar tegelijkertijd ook het boek dat
het meest verkeerd wordt begrepen! Voor velen is de Bijbel moeilijk te
begrijpen, maar de Bijbel biedt zelf de sleutels om tot inzicht te komen!

4 Benader de Bijbel in de juiste houding
Waarom hebben zo veel mensen moeite om de boodschap en de betekenis van de Bijbel te begrijpen? Het antwoord is simpel – ze hebben niet
de juiste houding. We moeten de Bijbel benaderen vanuit de wetenschap
wat de Bijbel is: Gods heilige openbaring aan ons.

17 Lees en bestudeer de Bijbel actief
Tenzij we de Bijbel werkelijk gebruiken, is dit boek niet beter dan enig
ander boek dat we in onze boekenkast hebben staan. Hoe kunnen we
de Bijbel dus goed gebruiken? Welke principes en methodes moeten we
volgen in onze studie? Welke middelen zijn er beschikbaar om ons te
helpen?

41 Breng in de praktijk wat u leert
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Sommige mensen bestuderen de Bijbel en ervaren een geweldige geestelijke groei en ontwikkeling. Anderen bestuderen de Bijbel, maar groeien
nauwelijks of niets. Wat maakt het verschil? Hoe kunt u iemand zijn die
groeit in geestelijke kennis? Het antwoord is dat u in praktijk moet brengen wat u leert!
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Benader de Bijbel
in de juiste houding

H

et blijkt, merkwaardigerwijs, dat de Bijbel niet een boek is dat
iedereen direct kan begrijpen. Velen vinden het raadselachtig,
moeilijk om te ontcijferen. Hoe kunnen we dit Boek dan toch
gaan begrijpen?
De eerste sleutels tot begrip kunnen gegroepeerd worden onder de noemer: de juiste benadering die we moeten hebben bij de aanvang van onze
studie en het lezen van de Bijbel.
We moeten de Bijbel in de juiste houding en vanuit het juiste perspectief
benaderen – met diep ontzag en diepe eerbied voor de goddelijke Auteur
ervan en in een bereidwillige houding om te geloven wat Hij zegt en om
daarnaar te leven.
Zonder deze benadering zullen we wel in staat zijn om bepaalde Bijbelse
waarheden tot op een bepaald niveau te onderscheiden, maar we zullen te
maken krijgen met blinde vlekken met betrekking tot belangrijke aspecten
van Schriftuurlijke openbaring – blinde vlekken die ons algehele begrip
ernstig zullen belemmeren.
Om het hele plaatje te kunnen zien, moeten we de Schrift benaderen in
de juiste houding.
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Sleutels tot begrip

Naar de bron gaan

Onze eerste stap is gebed: God
nederig om Zijn hulp vragen. Dit
is de eerste belangrijke sleutel om
Zijn Woord te begrijpen. God geeft
duidelijk aan welke houding Hem
welgevallig is: “Maar Ik zal zien op
deze, op de ellendige en verslagene
van geest [dat wil zeggen, iemand
die berouwvol is], en wie voor Mijn
woord beeft” (Jesaja 66:2).
Het begrijpen van Gods Woord
heeft niets te maken met een superieure intelligentie. God kijkt bij de beslissing om ons inzicht te geven naar
ons hart, onze houding en onze benadering. De apostel Petrus zegt: “Ik zie
nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in
ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig” (Handelingen 10:34-35, nadruk onzerzijds, tenzij anders aangegeven).

Designpics

Bid om begrip. Vraag
God nog voordat u begint
met uw studie om u te leiden en
u Zijn wil te laten zien. Vergeet
niet dat het de Schepper is,
Die het ware inzicht geeft door
middel van Zijn Woord. U kunt
dit niet zelf verkrijgen (Psalm
119:33-40; Spreuken 3:5-8;
Jeremia 9:23-24).
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Jezus Christus dankte God de Vader voor de wijze waarop Hij bepaalde
wie Hij geestelijk inzicht zou geven: “Ik dank U, Vader, Heere van de
hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen
verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard (…) Niemand
weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en
hij aan wie de Zoon het wil openbaren”
(Lukas 10:21-22).
God behoudt Zich het recht voor om diegenen uit te kiezen aan wie Hij geestelijk
begrip wil openbaren. Soms zal iemand die
door God is uitgekozen in eerste instantie
nog vasthouden aan inzichten die tegengesteld zijn aan de waarheid, zoals het geval
was bij de apostel Paulus. God riep deze
man, die de eerste christenen fanatiek had
vervolgd, op wonderlijke wijze, opende vervolgens zijn verstand en gebruikte hem als
een krachtig instrument om een overvloed
aan geestelijke waarheid te openbaren en
om een groot gedeelte van wat we nu als
het Nieuwe Testament kennen, te schrijven.
Let op het belang van Gods aandeel
Onze eerste stap is gebed:
in ons begrip van de Bijbel. Christus zei
tegen Zijn discipelen: “Dit zijn de woorGod nederig om Zijn hulp
den die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u
vragen. Dit is de eerste
was, dat alles vervuld moest worden wat
belangrijke sleutel om Zijn
over Mij geschreven staat in de Wet van
Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Woord te kunnen begrijpen.
Toen opende Hij hun verstand zodat zij de
Schriften begrepen” (Lukas 24:44-45). Het was niet als gevolg van hun
eigen intelligentie dat zij de betekenis begrepen; God moest hun verstand
hiervoor openen.
Dit punt wordt door de meeste mensen bij het bestuderen van de Bijbel
over het hoofd gezien. We kunnen de knapste koppen ter wereld zijn, maar
als God ons verstand niet opent, zal de Bijbel voor ons gesloten blijven. Dit
legde de apostel Paulus ook uit: “Van die dingen [Gods Woord] spreken
wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met
woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van
de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze
ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden” (1 Korinthe
2:13-14).
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Omdat God de Bijbel heeft geïnspireerd, volgt daaruit dat het niet
zomaar een boek is waarvoor slechts een bepaalde mate van intellectuele
inspanning nodig is om de inhoud
te kunnen begrijpen. Aan God
Sleutels tot begrip
komt het recht toe om inzicht in
Houd een open vizier.
Zijn kostbare waarheden toe te
kennen aan wie Hij maar wil.
Wees bereid om toe te
Daarnaast moeten we beseffen
geven dat u het bij het verkeerde
dat
onze drijfveer om de Bijbel te
eind hebt, en wees bereid om te
lezen
en te bestuderen belangrijk
veranderen, zelfs als dit betekent
is.
Als
we ons verplicht voelen om
dat u uw jarenlange geloofsde
Bijbel
te lezen simpelweg om
overtuigingen of tradities moet
daarmee anderen te behagen of
loslaten. Als u dit ene principe
om ons erover te buigen uit een
succesvol kunt toepassen, zal dit
religieuze verplichting, zal God de
u een heel eind op weg helpen
ware betekenis van de Schrift verin uw zoektocht naar geestelijke
moedelijk niet aan ons openbaren.
waarheid (Handelingen 17:11;
Zijn waarheden zullen verborgen
Jesaja 8:20).
blijven. Hoe kunnen we dan deze
waarheden ontdekken?
Zoals we hebben gezien, is de eerste sleutel tot begrip van de Schrift
het in een juiste houding vragen om Gods hulp. In Jeremia 29:13 zegt Hij:
“U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel
uw hart.”
Waarom is onze houding zo belangrijk? Paulus verschaft ons het antwoord: “Nee, God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om
hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van
de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om
wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. Dus zal geen mens zich
ooit voor God op iets kunnen beroemen” (1 Korinthe 1:27-29, Het Boek).
Niemand zal zich erop kunnen beroemen dat hij Gods geestelijke waarheden correct kan begrijpen met behulp van slechts zijn eigen intelligentie,
opleiding en inspanning!
Aan de andere kant bevindt iemand die God nederig om hulp vraagt en
die alles wat hij leert, opvolgt, zich op de juiste weg om inzicht te verkrijgen.
Jezus Christus legde dit aan Zijn discipelen uit: “Voorwaar, Ik zeg u:
Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk
der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit
kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen” (Mattheüs
18:3-4).
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Hoe intelligent we ook kunnen zijn, als we onszelf niet vernederen en we
niet een onderwijsbare houding hebben zoals van een klein kind, zal God
ons niet helpen om Zijn Woord te begrijpen.
God belooft ons dat Hij trouw antwoord zal geven op een nederig verzoek om begrip van degenen met wie Hij aan het werken is. De apostel
Jakobus schrijft: “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die
dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten
maakt, en ze zal hem gegeven worden” (Jakobus 1:5).
Door de hele Bijbel heen zien we voorbeelden van mensen die nederig
gevraagd hebben om goddelijke wijsheid, en deze ook gekregen hebben. Tot
hen behoren David, Salomo, Daniël, Esther en Jezus’ eerste discipelen.
Aan de andere kant zijn er ook voorbeelden te vinden van mensen die
vertrouwden op hun eigen vermogen en dientengevolge werden vernederd,
zoals Adam en Eva’s zoon Kaïn, de Egyptische farao ten tijde van de uittocht uit Egypte, Israëls koning Saul, koning Nebukadnezar van Babylon,
de religieuze leiders die zich tegen Jezus verzetten, en Herodes Agrippa, de
Judese leider die de leden van de nieuwtestamentische Kerk vervolgde.
Een voorbeeld van de juiste, nederige, godvruchtige benadering is die
van de Bereërs, die in Handelingen 17:11-12 genoemd worden: “De Joden
in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol
belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden
dagelijks de Schriften om te zien of
het inderdaad waar was wat er werd
Sleutels tot begrip
gezegd. Velen van hen aanvaardZoek leiding en correcden dan ook het geloof, evenals een
tie in alle nederigheid.
groot aantal Griekse mannen en
Benader
de Bijbel in een ondervooraanstaande vrouwen” (NBV).
wijsbare,
nederige houding. Het
In tegenstelling tot anderen
Woord van God oordeelt onze
verwierpen de Bereërs niet meteen
diepste gedachten. Het kan ons
hetgeen Paulus zei, ondanks dat
laten zien wie we werkelijk zijn.
veel dingen die ze hoorden in strijd
waren met hun eigen, oude geloofsHet kan elke onvolkomenheid in
overtuigingen. Ze bestudeerden de
ons karakter blootleggen. Wees
Schriften zorgvuldig en met een
dus bereid om acht te slaan op
open vizier, en zagen in dat wat
deze correctie (Jeremia 10:23-24;
Paulus gezegd had, logisch was.
Jesaja 66:1-2, 5; Romeinen 8:6-9;
Nadat ze de Schriften nauwkeurig
Mattheüs 5:48).
hadden onderzocht, zagen ze vervolgens in dat wat hij onderwees inderdaad de waarheid was, en aanvaardden ze zijn onderwijs in alle nederigheid.
Evenzo hebben wij, als we de Bijbel willen begrijpen, de houding van
de Bereërs nodig. We moeten de Schrift er zorgvuldig op naslaan en onze
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Bekende mensen over de Bijbel
oor de geschiedenis heen hebben vele
mannen en vrouwen van naam – presidenten, premiers, monarchen, geleerden,
wetenschappers, filosofen en anderen – een
diep ontzag voor de Bijbel gehad. Hieronder
volgen uitspraken van sommigen van hen over
de Bijbel.
Sir Francis Bacon (1561-1626), bekend
als de pionier van de wetenschappelijke methoden, schreef: “Er zijn twee boeken die we
moeten bestuderen om ervoor te zorgen dat
we geen fouten maken; ten eerste het boek
van de Schriften, dat de wil van God openbaart, en daarna het boek van de Schepselen
[de schepping], dat Zijn kracht uitdrukt.”
John Locke (1632-1704), de bekende
Engelse filosoof, schreef: “De Bijbel is een
van de grootste zegeningen die God aan de
mensenkinderen heeft geschonken. God is er
de auteur van; het doel ervan is verlossing, en
onvermengde waarheid is waar de Bijbel uit
bestaat. Geheel en al puur en oprecht; niets te
veel, niets te weinig.”
“Er zijn in de gehele Bijbel
meer betrouwbare tekenen
van authenticiteit te vinden
dan in de gehele wereldse
geschiedenis.”
—Isaac Newton (16431727), grondlegger van
de moderne wis- en natuurkunde en astronomie
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),
de bekende Franse schrijver en filosoof, schreef:
“Lees de werken van onze filosofen; wat zijn zij
met al hun wollige taalgebruik toch armzalig
en verachtelijk in vergelijking met de Schrift!
Is het mogelijk dat een Boek, dat tegelijkertijd
zo simpel en zo subliem is, het werk van een
mens is?”
De briljante Duitse geleerde en filosoof
Immanuel Kant (1724-1804) heeft gezegd:
“Het bestaan van de Bijbel als een boek voor
de mens is het grootste geschenk dat het
menselijk ras ooit heeft gekregen. Elke poging
om de Bijbel onbelangrijk te doen lijken, is een
misdaad tegen de mensheid.”

Sir Winston Churchill (1874-1965), de
grote Britse premier, staatsman, historicus en
auteur, heeft gezegd: “We verwerpen minachtend al deze geleerde en gekunstelde mythes
dat Mozes slechts een legendarisch figuur was.
We geloven dat de meest wetenschappelijke
visie, de opvatting die het meest up-to-date en
rationalistisch is, het beste tot uiting komt als
we het Bijbelse verhaal letterlijk nemen.”
Wernher von Braun (1912-1977), die
wel als de grondlegger van het Amerikaanse
lucht- en ruimtevaartprogramma wordt beschouwd, schreef: “In dit tijdperk van de
ruimtevaart, waarin we de moderne hulpmiddelen van de wetenschap gebruiken om
nieuwe gebieden van de menselijke activiteiten
te betreden, blijft de Bijbel – deze grandioze,
inspirerende geschiedenis van de geleidelijke
openbaring van de morele wet – in elk opzicht
een up-to-date boek.”
Veel Amerikaanse presidenten hebben bevestigd dat ze op de Bijbel vertrouwen. Thomas Jefferson (1743-1826), de derde president van de V.S., stelde: “Ik heb altijd gezegd,
en dat zal ik blijven zeggen, dat een ijverige
studie van het Heilige Boek zorgt voor betere
burgers, betere vaders, betere echtgenoten
(…) de Bijbel zorgt voor de beste mensen ter
wereld.”
“Dat Boek [de Bijbel]
verklaart de suprematie
van Engeland.”
—Queen Victoria
(1819-1901), op een
na langst regerende
monarch in de Britse
geschiedenis

De briljante Duitse schrijver, dichter en
denker Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) heeft gezegd: “Geloof in de Bijbel, de vrucht van diepe meditatie, is voor mij
de leidraad van mijn morele en literaire leven
geweest. Het is voor mij een kapitaal geweest
dat veilig geïnvesteerd is en overvloedige opbrengsten heeft opgeleverd.”
“Het is onmogelijk om
de wereld rechtvaardig te
besturen zonder God en
de Bijbel.”
—George Washington
(1732-1799), eerste president van de V.S.
De grote Schotse schrijver en dichter Sir
Walter Scott (1771-1832) schreef: “Zelfs
de meest geleerde, serieuze en toegewijde
student kan, hoelang hij ook leeft, niet een
volledige kennis van dit ene Werk verkrijgen.
Hoe dieper hij in de mijn werkt, hoe meer en
overvloediger hij erts zal vinden; er schijnt
voortdurend nieuw licht uit deze bron van
hemelse kennis om het gedrag te leiden en
het werk van God en de wegen van de mens
aan het licht te brengen; en uiteindelijk zal hij
de wereld verlaten en toegeven dat hoe meer
hij de Schriften bestudeerde, hoe meer hij tot
erkenning van zijn eigen onwetendheid en van
de onschatbare waarde [van de Schriften] is
gekomen.”
Daniel Webster (1782-1852), een Amerikaanse staatsman en politicus, zei: “Als we
de principes uit de Bijbel blijven opvolgen, zal
ons land voorspoedig blijven.” Horace Greeley (1811-1872), de beroemde 18e-eeuwse
krantenuitgever en hervormer, stelde: “Het
is onmogelijk om een volk dat de Bijbel leest
geestelijk of sociaal tot slaven te maken.”
William Gladstone (1809-1898), een
beroemde 19e-eeuwse Britse premier, zei: “Ik
heb 95 van de grootste mannen ter wereld uit
mijn tijd gekend, en 87 van hen waren volgelingen van de Bijbel. De Bijbel bevat het stempel “Bijzondere Herkomst”, en het houdt alle
andere (boeken) op een onmetelijke afstand.”
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John Quincy Adams (1767-1848), de
zesde president van de V.S., schreef: “Mijn
achting van de Bijbel gaat zo ver, dat hoe
vroeger mijn kinderen erin beginnen te lezen,
hoe zekerder mijn hoop zal zijn dat zij bruikbare
burgers van hun land zullen blijken te zijn.”
Hij stelde ook: “Het is mijn gewoonte om
elke ochtend als ik opsta direct vier of vijf
hoofdstukken van de Bijbel te lezen (…) Het
lijkt mij de meeste geschikte manier om de dag

mee te beginnen (…) Het is een onbetaalbare
en onuitputtelijke mijn aan kennis en deugd.”
Andrew Jackson (1767-1845), de zevende president van de V.S., zei: “De Bijbel is
de rots waarop onze republiek rust.”
Abraham Lincoln (1809-1865), de 16e
president van de V.S., stelde: “Ik geloof dat de
Bijbel het beste geschenk is dat God ooit aan
de mens heeft gegeven. Al het goede van de
Verlosser van de wereld wordt ons bekendgemaakt door middel van dit boek.”
“Een grondige kennis van de Bijbel is
meer waard dan een
opleiding aan een universiteit.”
—Theodore Roosevelt
(1858-1919), 26e president van de V.S.
Woodrow Wilson (1856-1924), de 28e
president van de V.S., stelde: “Ik vraag u
iets heel eenvoudigs. Ik vraag iedere man
en iedere vrouw in dit publiek om zich vanaf
vandaag te realiseren dat een deel van de
toekomst van Amerika afhankelijk is van
hun dagelijkse bestudering van dit geweldige
Boek [de Bijbel].”
Harry Truman (1884-1972), 33e president van de V.S., zei: “De fundamentele basis
van onze nationale wet is gegeven aan Mozes
op de Berg. De fundamentele basis van onze
Grondwet is afkomstig van het onderwijs dat we
ontvangen uit Exodus en Mattheüs, uit Jesaja en
de brieven van Paulus. Ik denk dat we dat niet
voldoende benadrukken tegenwoordig. Als we
niet de juiste fundamentele, morele achtergrond
hebben, zullen we uiteindelijk eindigen met een
totalitaire regering die niet gelooft in het recht
van een mens, alleen in dat van de staat.”
Ronald Reagan (1911-2004), de 40e
president van de V.S., zei: “Tussen de kaften
van de Bijbel zijn de antwoorden te vinden op
alle problemen waar mensen mee te maken
krijgen.” Ook stelde hij: “Van de vele invloeden
die de Verenigde Staten gevormd hebben tot
een duidelijke natie en volk, was geen enkele
zo fundamenteel en blijvend als de Bijbel.”
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geloofsovertuigingen niet zomaar voor lief nemen, omdat onze eigen
ideeën, zoals de Bereërs ontdekten, onjuist kunnen zijn.
Bovendien wil God dat we een gehoorzame en onderwijsbare houding
hebben wanneer we Zijn Woord lezen en horen. We moeten het omarmen
als een leidraad voor ons leven en dienovereenkomstig handelen.
Jakobus vergeleek de in de Schrift geopenbaarde wet van God met een
soort geestelijke spiegel die aspecten van ons karakter kan onthullen als we
erin kijken – veelal problematische gedachten, gewoonten en neigingen die
we met Gods hulp moeten proberen te veranderen.
Zoals Jakobus het weergaf: “Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg,
u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar
er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren
in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet
die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet,
maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om
wat hij doet” (Jakobus 1:22-25, NBV).
Een houding waarbij u in alle nederigheid en gebed Gods hulp zoekt
bij het leren, en die vervolgens leidt tot het in praktijk brengen van wat we
leren, is van groot belang om Gods
waarheden in de Bijbel te kunSleutels tot begrip
nen begrijpen. U kunt dit principe
Accepteer de inspiactiveren door God te vragen om u
ratie van de gehele
vanuit Zijn Woord inzicht te geven,
Bijbel.
De gehele Bijbel,
te onderwijzen, te instrueren, te
zowel
het
Oude als het Nieuwe
corrigeren en te leiden terwijl uw
Testament,
is het geïnspireerde
begrip ervan toeneemt.
Woord van God. Houd bij het
Aan het einde van dit boekje
bestuderen van de Bijbel voor
zullen we nog wat dieper ingaan op
het belang van het toepassen van
ogen dat de woorden die u leest
de waarheden die we uit de Schrift
door Hem zijn geïnspireerd; God
leren.
spreekt hierdoor rechtstreeks tot
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u (2 Petrus 1:21; Filippenzen
2:5; Johannes 6:63).

Nog een belangrijke factor bij
onze benadering van de Bijbel heeft te maken met de manier waarop we
naar de Bijbel kijken. We moeten erkennen dat de Bijbel werkelijk het
Woord van God is. Om de Schrift te begrijpen, moeten we de autoriteit van
de gehele Bijbel (Mattheüs 4:4) over ons accepteren. Alle boeken van de
Bijbel – zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament – zijn geïnspireerd
door God.
God verzekert ons ervan dat we absoluut kunnen vertrouwen op de
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Heilige Schrift. “Heel de Schrift is door God ingegeven,” schreef Paulus,
“en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en
op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort,
volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs
3:16-17).
Dit is een krachtige uitspraak. Het betekent dat we de Bijbel, zoals deze
oorspronkelijk is geschreven, absoluut kunnen accepteren als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God.
De verschillende versies en van elkaar afwijkende vertalingen die we
inmiddels hebben, zijn niet vrij van een incidentele menselijke fout. Daarom
is een vergelijking tussen de verschillende versies handig. Hierop zullen we
later nog terugkomen. Maar we kunnen er zeker van zijn dat de verschillen
minimaal zijn tussen de meest gangbare versies die nauwkeurig gebaseerd
zijn op de Hebreeuwse en Griekse teksten. Veel oude kopieën zijn gebruikt
om vrijwel alle vergissingen op te sporen die erin zijn geslopen bij het met
de hand overschrijven van de tekst door de eeuwen heen. De basiswaarheden van de Bijbel zijn waarheidsgetrouw bewaard gebleven.
Welk bewijs hebben we dat de gehele Bijbel door God is geïnspireerd?
Als de Bijbel een van de vele religieuze boeken is die duizenden jaren geleden zijn geschreven, waarom hebben wij het dan nodig? Uiteindelijk hebben we al meer dan voldoende van dergelijke boeken tot onze beschikking,
terwijl er vrijwel dagelijks nieuwe boeken uitgegeven worden over religie.
Wat de Bijbel zo bijzonder maakt, is de consistentie ervan, de samenhang.
De onderliggende principes zijn door de 1.500 jaar van het ontstaan ervan
nooit veranderd.
De Bijbel is samengesteld uit boeken van zo’n 40 verschillende auteurs,
en slechts een paar ervan kenden enkele anderen ervan persoonlijk. Toch
blijkt uit hun op schrift gestelde woorden een ononderbroken eenheid in
hun gedachtegoed. De religieuze geschriften die de basis vormen voor
andere religies en filosofieën zijn imperfect. Ze bevatten zowel makkelijk
aantoonbare doctrinaire en historische fouten als tegenstellingen.
Alleen de Bijbel wist overeind te blijven onder eeuwenlang kritisch
onderzoek door historici, critici en de spade van de archeologen. In de
literatuurgeschiedenis kent de Bijbel zijns gelijke niet en heeft bewezen
betrouwbaar te zijn in aspecten die ongekend zijn in vergelijking met
andere boeken. (Voor meer informatie kunt u ons gratis boekje Is de Bijbel
waar? aanvragen of downloaden.)
Niet alleen is de Bijbel vanuit historisch oogpunt correct, maar de principes erin vormen een eenheid en zijn vanaf het begin tot aan het eind van
de Schriften te vinden. Geloof, bijvoorbeeld, is een van deze principes. Al
in Genesis 4, in het begin van de geschiedenis van de mens, zien we het
geloof van Abel, die met zijn leven betaalde vanwege zijn geloof. Door de
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Bevat de Bijbel fouten?

B

evat de Bijbel fouten? Vaak is het antwoord hierop voor iedereen anders. Voor
degenen die vastbesloten zijn om de Schrift in
diskrediet te brengen, zal de Bijbel inderdaad
fouten bevatten en zal geen enkel antwoord
hen tevreden stellen. Voor anderen echter zal
zorgvuldig onderzoek en geduld meestal elk
probleem oplossen. Zoals de bekende auteur
Josh McDowell uitlegt met betrekking tot de
Bijbel: “Het is een vergissing van de criticus om
aan te nemen (…) dat datgene wat nog niet is
verklaard, nooit zal worden verklaard. Wanneer een wetenschapper een onregelmatigheid
tegenkomt in de natuur, stopt hij niet met verder wetenschappelijk onderzoek. Integendeel,
hij gebruikt hetgeen nog niet is verklaard als
motivatie om een verklaring te vinden (…).”
“Op dezelfde wijze benadert de christelijke
onderzoeker de Bijbel met dezelfde vooronderstelling dat wat tot dusver nog niet verklaard is,
daarom nog niet onverklaarbaar is. Hij of zij gaat
er niet vanuit dat discrepanties tegenstellingen
zijn. En als hij iets tegenkomt waar hij geen
verklaring voor heeft, blijft hij gewoon onderzoeken omdat hij gelooft dat hij deze uiteindelijk
wel zal vinden (…).”
“Net als zijn wetenschappelijke tegenhanger wordt degene die de Bijbel bestudeert,
beloond voor zijn geloof en studie. Veel problemen waar geleerden ooit het antwoord
niet op wisten, zijn opgelost als gevolg van de
onophoudelijke zoektocht naar antwoorden
in de geschiedenis, archeologie, taalkunde en
andere disciplines. Critici hebben bijvoorbeeld
ooit gesteld dat Mozes de eerste vijf boeken
van de Bijbel niet geschreven kon hebben, omdat men in Mozes’ tijd nog niet kon schrijven.
Nu weten we dat het schrift enkele duizenden
jaren vóór Mozes al bestond.”
“Ook geloofden critici ooit dat de Bijbel
onjuist was met betrekking tot het Hethitische
volk, omdat geschiedkundigen dit volk helemaal niet kenden. Nu weten geschiedkundigen
van hun bestaan af vanwege een Hethitische
bibliotheek die in Turkije is gevonden. Dit zorgt
ervoor dat we moeilijke Bijbelse zaken die nog
niet verklaard zijn, kunnen geloven en erop
kunnen vertrouwen dat er een verklaring voor

is, en dat we er niet vanuit hoeven te gaan
dat er een fout in de Bijbel staat” (The New
Evidence that Demands a Verdict, 1999,
pagina’s 46-47).
Tegenstrijdigheden
in de evangeliën?
Laten we als voorbeeld voor de oplossing
van veronderstelde tegenstrijdigheden eens
kijken naar de wijze waarop de vier evangeliën de woorden weergeven waarvan Pontius
Pilatus, de Romeinse gouverneur, bevolen had
dat deze boven Jezus’ hoofd moesten worden
aangebracht bij Zijn kruisiging.
In Mattheüs 27:37 staat: “DIT IS JEZUS, DE
KONING VAN DE JODEN.”
In Markus 15:26 staat: “DE KONING VAN
DE JODEN.”
In Lukas 23:38 staat: “DIT IS DE KONING
VAN DE JODEN.”
In Johannes 19:19 staat: “JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN.”
Op het eerste gezicht lijkt het erop dat geen
van de auteurs de woorden van het opschrift
correct heeft overgenomen. Maar als we elk
verslag erop naslaan, zien we dat elk verslag
wat meer informatie toevoegt aan de rest. In
Johannes lezen we dat Pilatus de boodschap
bepaalde. In Lukas treffen we meer informatie
over de reden waarom deze woorden verschillend zijn: de inscriptie was oorspronkelijk in
drie talen geschreven, Grieks, Latijn en Hebreeuws (Lukas 23:38).
Dus de variatie in de woorden zal logischerwijs te maken hebben met de drie talen die
gebruikt zijn, maar ook met de verschillende
gezichtspunten van elke biograaf, die elk een
iets ander aspect van Christus’ leven en bediening benadrukt. Als we de woorden in de
verschillende verslagen samenvoegen, zien we
dat de volledige boodschap van het opschrift
was: “Dit is Jezus de Nazarener, de koning van
de Joden.” Geen van de evangeliën spreekt de
andere tegen; ze vullen elkaar aan om zodoende tot een groter begrip te komen. Een handig
hulpmiddel om Christus’ leven en bediening
te bestuderen is het boek Het leven van Jezus
Christus – een synopsis van de vier evangeliën

door M. Regtien en A Harmony of the Gospels
van A.T. Robertson, waarin alle vier evangeliën
naast elkaar staan vermeld in chronologische
volgorde. Andere schijnbare tegenstrijdigheden
in de Bijbel hebben te maken met tijden en
data. Eén voorbeeld hiervan is dat Israël zowel
een civiele als een religieuze kalender gebruikte. Het civiele jaar begon in de herfst met
de maand Tisjri, terwijl het religieuze jaar in de
lente begon met de maand Nisan of Abib. Als
twee schrijvers met elkaar in tegenspraak lijken
te zijn betreffende de tijd waarop een bepaalde
gebeurtenis plaatsvond, kan de schijnbare
discrepantie opgehelderd worden door vast
te stellen welke van de twee kalenders ze
hanteren. In een andere tijdkwestie lijkt Johannes 19:14 in tegenspraak te zijn met Mattheüs
27:45. Johannes beschreef gebeurtenissen die
plaatsvonden vóór de kruisiging en zegt dat dit
gebeurde rond het “zesde uur”. Mattheüs is in
overeenstemming met Markus 15:33 en Lukas
23:44 als hij zegt dat een duisternis over het
land kwam na de kruisiging van het zesde tot
het negende uur. Is er werkelijk sprake van een
discrepantie tussen deze verslagen? Nee!
Het antwoord heeft te maken met het feit
dat de Joodse staat op dat moment onder Romeins gezag stond en Johannes de Romeinse
tijdsweergave gebruikte, die om middernacht
begon. Het “zesde uur” in Johannes’ weergave
was 6.00 uur ’s ochtends. De Joodse tijdsmethode begon echter op datzelfde moment in de
ochtend, zodat zij dat als het eerste uur van de
dag beschouwden. Dus was het zesde uur van
de dag volgens de Joodse methode 12 uur ’s
middags. De kruisiging vond plaats tussen het
zesde en het negende uur van de dag – volgens
de Joodse tijd. De vier evangeliën zijn dus niet
met elkaar in strijd; in plaats daarvan vullen ze
elkaar aan.

vertaling van bepaalde verzen betreft. Wat
andere passages betreft, kunnen de problemen
van substantiëlere aard zijn. Hoe dan ook,
men hoeft niet bezorgd te zijn over schijnbare
fouten in de Bijbel. Er zijn antwoorden en oplossingen voor deze passages die niet direct
duidelijk zijn.
Zoals de beroemde Bijbelcommentator Gleason Archer schrijft: “Ik heb de ene na de andere
schijnbare discrepantie onderzocht en zogenaamde tegenstrijdigheden tussen het Bijbelse
verslag en het bewijs op basis van de taalkunde,
archeologie of wetenschap bestudeerd, maar
mijn vertrouwen in de betrouwbaarheid van de
Schrift is keer op keer bevestigd en versterkt
door de ontdekking dat vrijwel elk probleem
in de Schrift dat ooit door de mens is ontdekt,
van lang geleden tot nu toe, op een volkomen
bevredigende manier door de Bijbelse tekst zelf
is opgelost – of anders door objectieve archeologische informatie (…)”
“Er is een goed en toereikend antwoord in
de Schrift zelf om elke aanklacht die er ooit
tegenin is gebracht, te ontkrachten. Maar dat
kun je ook alleen maar verwachten van het
soort boek dat de Bijbel zelf beweert te zijn,
de schriftelijke vastlegging van het onfeilbare
Woord van de Levende God” ( Encyclopedia of
Bible Difficulties, 1982, pagina 12). De Bijbel
is het Woord van God, en we kunnen hierop
vertrouwen als het Boek dat de weg naar de
zaligheid verlicht. De Bijbel is betrouwbaar. De
apostel Paulus schreef: “Heel de Schrift is door
God ingegeven” (2 Timotheüs 3:16). Jezus zei
dat “de Schrift niet gebroken kan worden”
(Johannes 10:35).
Dit is een belofte van Jezus Christus waarop
we kunnen terugvallen en waar we ons volledige vertrouwen op kunnen stellen. Laten we
dus bij het lezen van de Bijbel ervan overtuigd
zijn dat we inderdaad een boek aan het lezen
Antwoorden zijn niet
zijn dat door God geïnspireerd is en dat de
altijd direct duidelijk
volledige steun van de Eeuwige God bevat, Die
Hoe zit het met andere Schriftgedeelten ernaar verlangt om ons de zaligheid te geven
die schijnbare discrepanties bevatten? Som- die dit Boek ons belooft. Een klein beetje
mige hiervan zijn het gevolg van onjuiste onderzoek met commentaren en andere Bijvertalingen; sommige Bijbelvertalingen zijn belhulpmiddelen kan Bijbelse onduidelijkheden
nu eenmaal nauwkeuriger dan andere wat de meestal oplossen.
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eeuwen van de Bijbelse geschiedenis heen zien we ditzelfde geloof in de
beproevingen van Noach, Abraham, Mozes en de profeten, Jezus Christus
Zelf, de apostelen en de leden van de vroege Kerk.
Eén hoofdstuk in het Nieuwe Testament in het bijzonder, namelijk
Hebreeën 11, laat zien dat duizenden jaren lang hetzelfde gedachtegoed
gebaseerd was op dit geloofsprincipe. Dus als we de Bijbel lezen, moeten
we de eenheid in de geestelijke principes ervan voor ogen houden.
Of we nu een verhaal bestuderen, een psalm, een apostolische brief of de
vier Evangeliën, we zien dat ze alle met elkaar verbonden zijn door dezelfde
principes die eraan ten grondslag liggen en die door God zijn geïnspireerd.
Als het aan feilbare mensen zou zijn overgelaten, zouden de tegenstellingen in de principes al lang geleden aan het licht zijn gekomen – zoals het
geval is in de meeste geschreven werken van de mens. Veel meningen en
interpretaties over wat de Bijbel zegt, zijn tegenstrijdig. Maar geen van deze
menselijke opinies is van invloed op de integriteit van de Schrift zelf.
Gods geboden zijn ook een voorbeeld van eenheid in principes. Zijn
wetten vormen de ruggengraat van de Schrift, de basis voor Zijn relatie met
de mensheid. Ze beginnen in Genesis, waar basisprincipes worden geopenbaard, en worden uitgebreid in de rest van de Bijbel. En tot slot lezen we
in het laatste hoofdstuk van het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, de
volgende woorden: “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht
mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad
mogen binnengaan” (22:14). Gods geboden veranderen nergens, van het
begin tot aan het einde van de Bijbel, ook al worden ze wel uitgebreid in het
Nieuwe Testament. Dezelfde Auteur, God, inspireerde alle Geschriften.
Jezus Christus sprak over het principe dat de Schrift is gestoeld op het
raamwerk van de geboden van God. Hij legde in Mattheüs 22:37-40 de
twee belangrijkste Schriftuurlijke en geestelijke principes uit. De ene heeft
betrekking op de eerste vier geboden, en de tweede beslaat de laatste zes
geboden. Jezus citeerde het Oude Testament toen Hij zei: “U zult de Heere,
uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel
de Wet, en de Profeten.” Jezus zei dat deze twee grote principes het fundament vormen voor al Gods wetten.
Een ander voorbeeld van Bijbelse eenheid in het gedachtegoed is te vinden in de geslachtsregisters die in de Bijbel te vinden zijn. Sommige mensen denken dat ze slechts een overblijfsel zijn uit de geschiedenis en van
weinig waarde zijn. Maar deze geslachtsregisters in Genesis 5 en 10 en 1
Kronieken 1 tot 9 vormen de basis voor de afstamming van mensen uit het
Nieuwe Testament, onder wie Jezus Christus, van Wie het geslachtsregister
is opgenomen in Mattheüs 1 en Lukas 3.
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Deze geslachtsregisters laten zien dat Christus niet alleen een historisch
persoon was, maar ook dat Hij afstamde van oudtestamentische personen
van wie het bestaan kan worden geverifieerd. Historisch en archeologisch
bewijs heeft het bestaan van verschillende mensen uit deze geslachtsregisters bevestigd en zodoende geloofwaardigheid gegeven aan de profetieën
over Jezus’ afstamming van Abraham (Genesis 12:7; Galaten 3:16) en
koning David (Mattheüs 1:1). Geslachtsregisters dienen dus als historische
wegwijzers voor het bestaan van Jezus Christus.
Hoewel veel van de schrijvers van de Bijbel soms wel eeuwen na elkaar
leefden en zich niet noodzakelijkerwijs gerealiseerd hebben dat ze woorden opschreven die later deel zouden uitmaken van de Schrift, zag God
erop toe dat hun woorden in overeenstemming zouden zijn met de rest van
de Bijbel, zorgvuldig met elkaar verweven in overeenstemming met Zijn
wil en doel.
Ja, de Bijbel bevat geschiedenis, geslachtsregisters, dichtkunst, brieven,
profetieën en symbolen, maar ze zijn allemaal geïnspireerd door dezelfde
onfeilbare God, en elk onderdeel is deel van een groter geheel. Christus
Zelf zei dat “de Schrift niet gebroken kan worden” (Johannes 10:35). God
spreekt Zichzelf niet tegen.
Ondanks de ontelbare pogingen om de Bijbel te vernietigen is dit een
van de belangrijkste redenen dat de Bijbel na duizenden jaren nog altijd
bewaard is gebleven. De Bijbel zal blijven bestaan zolang de mensheid
op aarde is, en is bestemd om door ons gelezen en begrepen te worden.
Zoals Paulus ons zegt: “Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze
onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden” (Romeinen 15:4).
Christus stelde dat Zijn woorden in de Bijbel bewaard zouden blijven: “De
hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet
voorbijgaan” (Mattheüs 24:35).
Het principe van de inspiratie van de Bijbel betekent dat onze geloofsovertuigingen op één lijn gebracht moeten worden en in overeenstemming
dienen te zijn met de Schrift, die consequent in overeenstemming is met
de eigen principes. God begaat geen vergissingen. Hij spreekt Zichzelf niet
tegen. We zien in de Bijbel van het begin tot het einde een ingewikkeld
vlechtwerk van Gods waarheden en de openbaring van Zijn plan.
De apostel Petrus zei het volgende over de inspiratie van de Hebreeuwse
profeten: “Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben
over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd (…) Aan hen
werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u
nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de
Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen
begerig zijn zich te verdiepen” (1 Petrus 1:10-12).
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De gehele Schrift hangt met elkaar samen en laat duidelijk de goddelijke inspiratie ervan zien. Petrus legt in 2 Petrus 1:20-21 verder uit dat
“geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want
de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar
heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.” Gods Geest is de leidende kracht achter de Bijbel. Zelfs al in de tijd
van Petrus verdraaiden sommigen in hun eigen dwaasheid delen van de
oud- en nieuwtestamentische Schriften. “Daarom, geliefden,” waarschuwde
hij, “(…) beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals
ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u
geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter
sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn,
die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften” (2 Petrus 3:14-16).
Toen Paulus in 2 Timotheüs 3:15-17 uitlegde dat de gehele Schrift geïnspireerd is en belangrijk is bij het leiden van een rechtvaardig leven, was
dit voordat de boeken van het Nieuwe Testament in de canon opgenomen
waren of delen ervan zelfs maar waren geschreven. Dus de “Schriften”
waar Paulus naar verwees betroffen de Hebreeuwse Bijbel, die we nu ook
wel het Oude Testament noemen. Verscheidene decennia lang in de vroege
Kerk was dit de enig beschikbare “Bijbel”. Later noemde de apostel Petrus
ook de brieven van Paulus de Schriften, zoals we zagen in 2 Petrus 3:14-16.
Het slechts ten dele aanvaarden van de Schriften als een basis voor
geloof heeft geresulteerd in letterlijk honderden denominaties die belijden
christelijk te zijn, maar die aan tegengestelde geloofsovertuigingen vasthouden. Maar als we recht doen aan wat de Bijbel zegt, dienen we de gehele
Schrift te respecteren en te geloven, van Genesis tot Openbaring. Jezus gaf
ons duidelijk de opdracht om te leven van elk woord dat van God uitgaat
(Mattheüs 4:4; Lukas 4:4). We dienen ons te baseren op de Schrift en niet
op de ideeën van een mens als we Gods waarheden uitleggen.
Het is één ding om de Bijbel te beschouwen als slechts een verzameling
verhalen. Het is iets heel anders om de Bijbel te accepteren als een geïnspireerd geheel van met elkaar overeenstemmende en samenhangende instructies, geschiedenissen en toelichtingen. De Bijbel staat vol met voorbeelden
van mensen net als wij, wier leven uitdrukking geeft aan hun gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan de principes van God. De juiste benadering is
het aanvaarden van de Schrift als wat deze is – Gods geopenbaarde Woord
– en deze in een houding van gebed en nederigheid te omarmen en het
onderwijs eruit na te leven. Met die cruciale achtergrond en houding zijn we
klaar om te gaan leren wat de Bijbel ons te zeggen heeft.
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aten we, nu we gezien hebben wat de juiste houding is waarmee
we de Bijbel dienen te benaderen, dieper in de Bijbel duiken.
Voor maar al te veel mensen vormt de Bijbel voornamelijk een
aankleding van het huis of een vergeten voorwerp dat op een
plank staat te verstoffen. Natuurlijk zult u de Bijbel nooit gaan begrijpen als
u niet daadwerkelijk begint te lezen wat erin staat (of u voor laat lezen als u
daar om welke reden dan ook niet toe in staat bent).
Bovendien is het niet voldoende om slechts fragmenten hier en daar te
lezen. Hoe omvangrijk de Bijbel ook is, er is veel werk te doen. We zullen
veel moeten lezen – en zorgvuldig moeten overwegen en bestuderen wat we
lezen.
Om met de woorden van de apostel Paulus te spreken: “Beijver u om
uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft
te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt” (2 Timotheüs
2:15). Met “recht snijden” wordt bedoeld om niet van de lijnen af te wijken – om precies vast te blijven houden aan het onderwijs van de Bijbel. In
de Gereviseerde Leidse vertaling van het Nieuwe Testament staat “die het
woord van de waarheid goed ontleedt”. En ook dit geeft aan dat hiervoor
veel lezen en studie nodig is. Het woord “arbeider” impliceert hier ook een
aanzienlijke en zorgvuldige inspanning.
Dus hoe gaan we om met deze belangrijke taak? En hoe kunnen we datgene wat we lezen correct begrijpen?
De Bijbel legt zichzelf uit

De Bijbel bevat een enorme hoeveelheid informatie – die op verschillende manieren aan ons overgebracht wordt. Soms is het materiaal een duidelijk historisch verhaal. Soms is het poëzie. Soms is het bedoeld om letterlijk opgevat te worden. Soms is sprake van figuurlijk taalgebruik en worden
metaforen en symbolen gebruikt.
Eén belangrijke sleutel die we moeten onthouden, is dat de Bijbel zichzelf interpreteert. We moeten uitkijken dat we niet onze eigen interpretaties
erin lezen.
Helaas benaderen veel mensen de Bijbel met een vooropgezette mening
en trachten ze deze aan de Schrift toe te voegen – doordat ze ten onrechte
een betekenis in de tekst inlezen in plaats van de betekenis ervan eerlijk uit
de tekst afleiden.
Hieraan verwant is de fout die veel mensen begaan door conclusies te
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trekken op basis van één of enkele op zichzelf staande verzen. Vergeet
niet dat de Bijbel een ‘combipakket’ is – en zo moeten we de Bijbel ook
beschouwen als we vast willen stellen wat elk onderdeel ons te zeggen
heeft.
Als we de Bijbel zichzelf laten interpreteren, moeten we altijd twee
dingen doen: lees de context en kijk naar alle Schriftgedeelten die over dit
onderwerp gaan. Laten we eens bekijken waarom dit zo belangrijk is.
Lees de context

Als we de context van de voorbeelden en het onderwijs in de Bijbel voor
ogen houden, kunnen we voorkomen dat we dingen verkeerd begrijpen.
In feite is in de meeste gevallen het verkeerd begrijpen van de Schrift het
gevolg van het uit de context halen
van verzen. Het lezen van verzen
Sleutels tot begrip
in de context betekent gewoon dat
men zorgvuldig de verzen vóór
Plan tijd in voor regelmatige Bijbelstudie. Het en na de bestudeerde tekst erbij
betrekt. Van “uit hun verband
is gemakkelijk om de beslommegerukte verzen” is sprake als we
ringen van alledag alles te laten
proberen om de verzen te begrijpen
bepalen, dus plan tijd in voor
zonder (al te veel) rekening te houstudie en probeer u daaraan te
den met het onderwerp waar het in
houden. Na verloop van tijd zult de omringende verzen over gaat.
u uitkijken naar deze dagelijkse
Het bestuderen van de context
tijd (Efeze 5:15-17).
betekent ook het analyseren van de
verzen binnen het raamwerk van
de paragraaf, het hoofdstuk en het boek, en in ruimere zin het volledige
werk van de auteur en de Bijbel als geheel.
We lezen bijvoorbeeld in Genesis 3:4: “U zult zeker niet sterven.” Uit dit
vers zouden mensen kunnen afleiden dat de mens al onsterfelijkheid bezit,
dat de ziel al eeuwig leven heeft. Maar een dergelijke interpretatie zou in
strijd zijn met andere duidelijke Schriftgedeelten (vergelijk 1 Timotheüs
6:14-16; Romeinen 2:7; 1 Korinthe 15:53). De context van deze paragraaf
legt echter uit dat het Satan de duivel was die, in de gedaante van een slang,
deze leugen verkondigde door te zeggen dat de mens niet zou sterven. Het
juiste onderwijs was een paar verzen eerder door God uitgelegd: “Van alle
bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van
goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet,
zult u zeker sterven” (Genesis 2:16-17).
We zien dus dat het niet voldoende is om een op zichzelf staand vers
aan te halen; we moeten de context waarin het staat erbij betrekken. In dit
geval wordt het punt opgelost door naar de gehele passage te kijken. We
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kunnen veel verwarring voorkomen door dit belangrijke principe van de
context toe te passen.
Soms kunnen we het onderwerp correct begrijpen door slechts het hele
hoofdstuk te lezen. Sommige mensen halen bijvoorbeeld Markus 7:18-19
aan om te beweren dat de diersoorten waarvan de Bijbel in Leviticus 11 en
Deuteronomium 14 heeft bepaald
dat deze niet door mensen gegeten
Sleutels tot begrip
mogen worden, nu wel gegeten
Laat de Bijbel zichzelf
mogen worden. Christus stelde de
vraag: “Bent ook u zo onwetend?
interpreteren. Als iets
Ziet u niet in dat alles wat van
verwarrend of zelfs tegenstrijbuitenaf de mens binnengaat, hem
dig lijkt, laat dan duidelijke
niet kan verontreinigen? Want het
Bijbelpassages licht werpen
komt niet in zijn hart maar in zijn
op de verzen die u moeilijk te
buik en gaat in de afzondering naar
begrijpen vindt. Schriftgedeelten
buiten. Zo wordt al het voedsel
spreken zichzelf niet tegen; ze
gereinigd.”
vullen elkaar aan. Probeer, als
Maar de context van het hoofdu een vers in de Bijbel correct
stuk onthult de ware betekenis:
wilt begrijpen, ook niet uw eigen
“Daarna vroegen de Farizeeën en
persoonlijke mening hierin in
de schriftgeleerden Hem: Waarom
te lezen. Maak in plaats daarwandelen Uw discipelen niet volgens
de overlevering van de ouden, maar
van gebruik van de context en
eten zij het brood met ongewassen
andere relevante Schriftgedeelhanden?” (Markus 7:5).
ten om achter de juiste betekeDe kwestie betrof niet of bepaald
nis te komen (2 Petrus 1:20;
voedsel al dan niet gegeten mocht
Johannes 10:35; 17:17; Jesaja
worden, maar de wijze waarop Zijn
28:9-10).
discipelen waren gaan eten. De
Farizeeën verweten hun dat ze waren begonnen te eten zonder de uiterst
precieze rituelen uit te voeren met betrekking tot het wassen van de handen waar de Farizeeën zich aan hielden voordat ze gingen eten. Christus
antwoordde: “Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan
de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en
veel andere dergelijke dingen doet u” (Markus 7:8).
In Mattheüs 15 wordt melding gemaakt van hetzelfde incident, zij het
gedetailleerder: “Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen
[dit zijn allemaal overtredingen van de Tien Geboden en dus zonde]. Deze
dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen
handen verontreinigt de mens niet” (verzen 19-20).
Als we Christus’ aansporing in de context zien, wordt alle misverstand
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opgehelderd. Jezus herriep geen door God gegeven wetten; Hij maakte
duidelijk dat een klein beetje vuil dat het gevolg is van het eten van voedsel
met handen die niet op rituele wijze gewassen zijn, verwijderd wordt in het
uitscheidingsproces van het lichaam.
Andere keren is het nodig om de context van het boek zelf erbij te
betrekken. Een belangrijk voorbeeld is het gebruik van het woord wet door
Paulus in Romeinen. Soms gebruikte hij de term op een negatieve manier
waarmee hij doelde op het wettische concept van de wet als een middel om
daarmee zaligheid te verkrijgen, hetgeen hij verwierp: “Wat zullen wij dan
zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd,
gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is.
Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de
gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof
zochten, maar als uit werken van de wet” (Romeinen 9:30-32).
Maar op andere plaatsen gebruikte Paulus het woord wet op een positieve
manier: “Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en
goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet!”
(Romeinen 7:12-13). Hier zien we in hetzelfde boek dat het woord op een
volkomen andere manier wordt gebruikt in een andere context. Het is een
vergissing om de betekenis van het woord te generaliseren als we het uit het
verband halen. Op basis hiervan moeten we dus concluderen dat allereerst
het betrekken van de context in de gehele Schrift ons zal helpen om veel verkeerde interpretaties te voorkomen.
Kijk naar alle Schriftgedeelten over het onderwerp

Wat ook van groot belang is voor begrip, is om de tijd te nemen om alle
verzen die over een bepaald onderwerp gaan, door te nemen voordat u een
conclusie trekt. De apostel Paulus gaf in dit opzicht een geweldig voorbeeld
toen hij bepaalde waarheden over Jezus onderwees door te verwijzen naar
de vele passages in de Bijbel uit zijn tijd – de Hebreeuwse Schriften, bij ons
bekend als het Oude Testament:
“En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen
naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan
hen uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van ‘s morgens vroeg tot
de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen
tot het geloof in Jezus” (Handelingen 28:23). Om zijn punt te bewijzen
belichtte Paulus zorgvuldig de Schriftgedeelten die betrekking hadden op
Christus als de Messias.
We zien uit Paulus’ voorbeeld dat we om een onderwerp juist te begrijpen, alle Schriftgedeelten die daarmee te maken hebben, erbij dienen te
betrekken. Dit is het principe van het vergelijken van “geestelijke dingen
met geestelijke dingen” (1 Korinthe 2:13). De geestelijke aard van de Bij-
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bel wordt in Efeze 6:17 “het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord”
genoemd.
Als we de verschillende verzen over hetzelfde onderwerp met elkaar
vergelijken, kan dit ons begrip van het Bijbelse onderwijs verhelderen. Vaak
zullen we zien dat verschillende verzen elkaar aanvullen, waarbij elk vers een
deel van het verhaal vertelt.
Veel mensen geloven bijvoorbeeld, gebaseerd op Johannes 3:16 (“Want zo
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”),
dat eenvoudigweg het geloven in Jezus alles is wat we nodig hebben om eeuwig leven te beërven.
Maar is dat alles? Volstrekt niet, want Jakobus 2:19 zegt ons dat “ook de
demonen geloven, en zij sidderen”. Het is duidelijk dat er meer nodig is dan
simpelweg geloof. We moeten naar andere Schriftgedeelten kijken om een
vollediger begrip te krijgen van wat God van ons verwacht – en eist.
Natuurlijk is verlossing Gods fantastische geschenk aan ons. Maar aan
geschenken kunnen wel voorwaarden verbonden zijn. En de Bijbel laat op
verschillende plekken zien dat God bepaalde voorwaarden stelt aan het
ontvangen van behoud. Sommige voorwaarden stellen ons in staat om dat
geschenk te ontvangen, terwijl andere voorwaarden ons diskwalificeren om
het te ontvangen.
Laten we een aantal uitspraken onderzoeken van Jezus, Die de oorzaak
van onze verlossing is, om te zien wat we moeten doen om het geschenk
van eeuwig leven in Gods Koninkrijk te ontvangen.
In Mattheüs 7:21 zegt Jezus: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere,
Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil
doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Christus stelde duidelijk dat
alleen de erkenning van Hem als Heer en Meester – door te zeggen “Heere,
Heere” – niet volstaat. Om het Koninkrijk te beërven moeten we iets doen.
We moeten de wil van de Vader doen, zoals Hij duidelijk stelde. Onze overtuiging dat Hij onze Verlosser is, moet meer zijn dan een warme, prettige
gedachte of een intellectueel concept. Jezus waarschuwt dat slechts het aanroepen van Zijn naam of de erkenning dat Hij Heere is, niet voldoende is.
Op zeker moment vroeg een rijke jongeman aan Jezus hoe hij eeuwig
leven kon ontvangen. “Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het
eeuwige leven te hebben?” vroeg de man (Mattheüs 19:16). Christus’ antwoord in vers 17 komt wellicht als een schok voor mensen die menen dat
gehoorzaamheid aan Gods wetten niet nodig is. Jezus antwoordde: “Wilt u
tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.”
Jezus antwoordde niet dat er niets anders nodig is dan geloof in Hem.
Hij vertelde de jongeman dat hij de geboden van God moest gehoorzamen
om het geschenk van het eeuwige leven te ontvangen.
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Zeven rode draden in de Bijbel
eel mensen zijn zich niet bewust van verV
schillende fundamentele ‘rode draden’ die
door de Schrift lopen en die, als ze eenmaal

duidelijk worden, ons verstand zullen openen.
• Het ware evangelie: Veel mensen
reduceren het evangelie tot een boodschap
over Jezus Christus. Maar het gaat voornamelijk over het komende Koninkrijk van God en
hoe we daar onderdeel van kunnen uitmaken
door Hem. Dit is een krachtige boodschap over
Gods plan met de gehele mensheid, dat eerst
individuele mensen omvat die zich aan God
onderwerpen en deel van Zijn Kerk worden, om
gevolgd te worden door velen meer in de wereld
van morgen. Het ware evangelie verkondigt essentiële waarheden. Het openbaart profetische
gebeurtenissen en zal dit blijven doen tot aan en
na Christus’ wederkomst. Vergeet niet om een
gratis exemplaar van ons boekje Het evangelie
van het Koninkrijk aan te vragen om hierover
meer te weten te komen.
• Het doel van verlossing is een
nieuwe schepping: Behoud (verlossing) is
het doel van Gods plan dat in werking is gesteld
op het moment van de schepping van de eerste
man en de eerste vrouw. De schepping was
niet voltooid met de gebeurtenissen in Genesis
1; dat was slechts de eerste fysieke fase van
Gods scheppingsproces. Gods schepping zal tot
ver in de toekomst blijven voortduren. De mens
is geschapen als een fysiek wezen. Hoewel hij
een geestelijke component heeft (de menselijke
geest) die hem intelligentie verschaft, bestaat er
geen bewustzijn los van het lichaam (Prediker
9:5, 10). De mens is sterfelijk, niet onsterfelijk.
Hij heeft de mogelijkheid om Gods Geest te
ontvangen, zodat hij geestelijk karakter kan ontwikkelen en uiteindelijk veranderd kan worden
in een perfecte, geestelijke schepping. Vraag
voor meer details hierover onze gratis boekjes
Wat is uw bestemming? en De weg naar
eeuwig leven aan.
• De Bijbelse interpretatie van symbolen: Veel van de profetische waarheden in
de Bijbel worden ons door God gegeven met
gebruikmaking van symbolen. Het boek Daniël
bijvoorbeeld staat vol verschillende symbolen
– beelden en dieren, sommige echt, sommige
fantasie, sommige uitgelegd, sommige niet.
Sommige symbolen zijn gebruikt om de bedoeling niet helderder te maken, maar om de bood-

schap te verbergen totdat God hun betekenis in
of tegen de eindtijd openbaart (Daniël 12:8-9).
Eeuwenlang hebben mensen getracht om
deze symbolen te interpreteren aan de hand van
hun eigen ideeën, hetgeen resulteerde in chaos
en verwarring. Een belangrijke sleutel om Bijbelse profetie te begrijpen is dat deze symbolen
duidelijk in de Bijbel zelf moeten worden geïnterpreteerd, in de directe context of elders in de Bijbel. Pure menselijke interpretaties hebben geen
enkele waarde. We moeten zoeken naar Gods
interpretatie en daarop vertrouwen, niet op de
onze. Om meer hierover te weten te komen kunt
u onze gratis boekjes U kunt Bijbelse profetie
begrijpen en Het boek Openbaring onthuld aanvragen of downloaden.
• Gods methode van dualiteit: Door
de Schrift heen zien we het principe van dualiteit herhaaldelijk gebruikt worden. De fysieke
schepping in Genesis 1 leidt naar de geestelijke
schepping die beschreven wordt in Openbaring
21 en 22. De eerste Adam, bestaande uit
fysieke materie, aarde, was een voorloper van
de tweede Adam, Jezus Christus, bestaande uit
Geest (1 Korinthe 15:47-49).
Dualiteit komt ook in Bijbelse profetieën voor.
Soms kan er sprake zijn van een voorlopige
vervulling, een voorloper van een latere of uiteindelijke vervulling, meestal in de eindtijd.
• Gods jaarlijkse feesten: God heeft
zeven jaarlijkse feesten gegeven als markeringen
om ons belangrijke aspecten van Zijn plan van
behoud te helpen openbaren en onthouden.
Deze staan opgesomd in Leviticus 23. Elk ervan
beeldt een stap uit in dit proces voor individuele
mensen en, uiteindelijk, voor de gehele mensheid. Het Pascha beeldt de dood uit van Jezus
Christus voor onze zonden en de mogelijkheid
die God ons geeft om, na berouw en bekering,
vergeving voor onze zonden te ontvangen. Het
Feest van de Ongezuurde Broden,
dat zeven dagen duurt, laat zien dat
berouwvolle mensen een in geestelijk opzicht
rein leven dienen te leiden nadat de straf op de
zonde is verwijderd door het offer van Jezus.
Christenen dienen zonde te verwerpen (hetgeen
gesymboliseerd wordt door het verwijderen van
fysiek zuurdesem) en een nieuw leven te leiden
in navolging van het leven van Christus, een
leven dat gekenmerkt wordt door oprechtheid
en waarheid.

Het Pinksterfeest staat voor het ontvangen van Gods Geest, waardoor Gods mensen
één Kerk worden, het verenigde Lichaam van
Christus. Dit feest, dat ook bekend staat als het
Feest der Eerstelingen, beeldt de eerste oogst
uit van degenen die behoud zullen ontvangen
volgens Gods plan. Het Bazuinenfeest
symboliseert de triomfantelijke terugkeer van
Jezus Christus om het Koninkrijk van God op
aarde te vestigen. Op hetzelfde moment zullen
christenen het eeuwige leven ontvangen in de
eerste opstanding. De Grote Verzoendag
beeldt de gevangenneming van Satan door God
uit gedurende 1.000 jaar na Christus’ wederkomst en de verzoening van de mensheid met
God die dan mogelijk zal zijn.
Het Loofhuttenfeest, dat zeven
dagen duurt, beeldt de eerste 1.000 jaar
van Christus’ regering op aarde uit. Omdat
Satans vernietigende, misleidende invloed dan
niet meer aanwezig zal zijn, kan de mensheid
eindelijk Gods wegen en waarheid leren kennen
en weer in een juiste relatie met God gebracht
worden. Tot slot de Achtste Dag, die
direct volgt op het zeven dagen durende Loofhuttenfeest, die de periode ná
het Millennium uitbeeldt, wanneer de doden die
nog niet tot leven waren gebracht in de eerste
opstanding en nooit eerder een kans hebben
gehad om Gods Geest te ontvangen, opnieuw
tot leven zullen worden gewekt. Zij zullen in de
gelegenheid worden gesteld om eindelijk God te
leren kennen, Zijn waarheden te leren begrijpen,
zich te bekeren en Zijn Geest te ontvangen. Dit
is hun kans om ervoor te kiezen om deel uit te
gaan maken van het Koninkrijk van God, om
behoud te ontvangen.
Voor meer uitleg over de betekenis van deze
door God opgedragen vieringen kunt u gratis
exemplaren aanvragen van onze boekjes Wat
is uw bestemming? en Gods plan volgens
Zijn heilige dagen: de belofte van hoop
voor de gehele mensheid.
• De identiteit van Israël: De meeste
mensen weten niet dat het oude volk Israël na
de dood van koning Salomo werd verdeeld. Het
koninkrijk Israël, bestaande uit 10 van de oorspronkelijk 12 stammen van Israël, werd daarna
in ballingschap gevoerd door het Assyrische rijk
en is verdwenen in de geschiedenis, zodat het
nu bekend staat als “de verloren 10 stammen”.

De twee stammen die het koninkrijk Juda
vormen, werden ook in ballingschap gevoerd,
maar wisten in grote mate hun identiteit te
behouden. Hun afstammelingen, de Joden, zijn
tegenwoordig verspreid over de wereld en in de
moderne staat Israël te vinden. Maar wat is er
gebeurd met de ontbrekende 10 stammen? Die
bestaan nog steeds, al zijn ze zich niet bewust
van hun Bijbelse identiteit. Vergeet niet om
ons gratis boekje De Verenigde Staten en
Groot-Brittannië in Bijbelse profetieën
aan te vragen, waarin u bewijs vindt voor wie
deze volkeren zijn. Veel profetieën krijgen een
diepere betekenis als we deze essentiële sleutel
begrijpen.
• Gods Sabbat op de zevende dag
van de week: Het vierde gebod van de Tien
Geboden draagt ons op om de zevende dag
van de week te heiligen – van zonsondergang
op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag. Dit
gebod wordt soms ook wel het testgebod genoemd, omdat God dit zo noemde toen Hij het
gebod aan het oude volk Israël oplegde in Exodus 16 (zie vers 4). En ook nu nog blijft het een
test van onze toewijding en gehoorzaamheid
aan God. Dit is het gebod dat degenen die alleen maar “belijden” dat ze christen zijn, vrijwel
altijd weigeren te gehoorzamen. Gehoorzaamheid aan dit gebod brengt vaak beproevingen
van het geloof met zich, omdat er een waar
vertrouwen op God voor nodig is.
Maar het houdt ook grote zegeningen in
voor degenen die zich eraan houden. Het is een
essentiële sleutel tot begrip van Gods Woord,
omdat “wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed
inzicht” (Psalm 111:10, NBV). De Bijbel noemt
de Sabbat een identificerend teken van God en
Zijn volk (Exodus 31:16-17). Hierdoor zijn veel
Joden, afstammelingen van het koninkrijk Juda,
in staat geweest om hun identiteit te behouden.
De “verloren 10 stammen” daarentegen
verwaarloosden en verwierpen Gods Sabbat,
hetgeen een belangrijke factor bleek te zijn
in het verlies van hun ware identiteit. Om dit
belangrijke gebod beter te begrijpen kunt u een
gratis exemplaar van ons boekje De Bijbelse
rustdag – zaterdag of zondag? aanvragen
of downloaden.
Als we ons bewust zijn van deze rode draden
die door de hele Bijbel heen lopen, zullen we
een beter totaalbegrip van Gods Woord krijgen.
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Jezus stelde in Markus 16:16 nog een voorwaarde aan Gods geschenk
van eeuwig leven: “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig
worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.” De
waterdoop – door volledige onderdompeling – is een symbolische daad die
staat voor de dood van onze oude ‘ik’ en het begin van een nieuw leven ten
dienste van God, een leven dat in het teken staat van het streven om zonde
te vermijden (Romeinen 6:1-23).
De doop wordt gevolg door
handoplegging door Gods dienaSleutels tot begrip
ren, waardoor we Gods Heilige
Geest kunnen ontvangen en Hem
Maak een studie van
waarlijk toe gaan behoren (zie
verschillende onderHandelingen 8:17; Romeinen 8:9).
werpen. Concentreer u zo nu
Als we ons leven niet aan God
en dan op één onderwerp, docovergeven door de doop en de
trine of boek. Maak gebruik van
handoplegging om Zijn Geest te
een concordantie of ander hulpontvangen zoals bevolen, voldoen
we niet aan Zijn eisen om Zijn
middel om alle Schriftgedeelten
geschenk van behoud te kunnen
die met een bepaald onderwerp
ontvangen.
te maken hebben, naast elkaar
In Mattheüs 10:22 noemde
te leggen. Op die manier hebt
Jezus
een andere voorwaarde waar
u een overzicht van alles wat
we aan moeten voldoen om Gods
God over een bepaald onderwerp
geschenk van verlossing te kunnen
te zeggen heeft (2 Timotheüs
ontvangen: “Wie volharden zal tot
2:15). Als u op weg geholpen
het einde, die zal zalig worden.”
wilt worden, vraag dan onze
We kunnen het behoud verliezen
gratis Bijbelstudie Cursus aan.
als we niet tot het einde toe blijven
volharden (zie ook Hebreeën 2:1-3;
6:4-8; 10:26-31). Als we eenmaal besloten hebben om God te gehoorzamen
en onszelf aan Hem te onderwerpen, moeten we op dit pad blijven tot aan
het einde toe en moeten we niet omkijken (Lukas 9:62; 1 Korinthe 9:27).
Uit dit voorbeeld zien we dat we naar veel meer moeten kijken dan
naar één op zichzelf staand vers om het standpunt van de Bijbel over een
bepaald onderwerp te begrijpen. Slechts door naar alle relevante Schriftgedeelten te kijken krijgen we een volledig en compleet beeld.
We kunnen door deze belangrijke overdenking – door zorgvuldig alle
samenhangende gedeelten met elkaar te vergelijken voordat we vaststellen wat er met een bepaald onderwerp wordt bedoeld – veel verwarring en
vergissingen voorkomen. Dit simpele principe alleen al biedt een oplossing
voor de meeste situaties waarin mensen aannemen dat de Bijbel zichzelf
tegenspreekt. De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen; de schrijvers ervan
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vullen elkaar aan. (Lees voor meer informatie “Bevat de Bijbel fouten?”,
beginnend op pagina 12.)
Zorg dat u een overzicht krijgt

Het is belangrijk dat we de hele Bijbel lezen – onderwerp voor onderwerp, maar ook boek voor boek – om zodoende een uitgebreid overzicht te
krijgen dat nodig is om de Bijbel in specifieke verzen te begrijpen.
Een benadering waarbij we de Schrift op onderwerp lezen, zal ons helpen om inzicht te krijgen in alles wat Gods Woord over een bepaald onderwerp te zeggen heeft. Om op deze manier effectief te kunnen studeren is
het nodig om andere hulpmiddelen, zoals een concordantie of een index op
onderwerp, te gebruiken. Deze andere hulpmiddelen bij de Bijbel zullen we
nu kort bespreken.
Het per boek lezen van de Bijbel
Sleutels tot begrip
is bepaald eenvoudig. Een groot
gedeelte van de Schrift is gewoon
Lees de gehele Bijbel.
in de vorm van een verhaal gegoten.
Ga door de Bijbel heen van
Het begin van het eerste boek, Genekaft tot kaft. Door elk deel van
sis, geeft ons een verslag van Gods
de Bijbel te lezen zorgt u ervoor
schepping van de hemelen en de
dat u er volop mee vertrouwd
aarde en al het fysieke leven, incluraakt en een overzicht krijgt
sief de mens. Dan gaat het verder
waardoor u uw vooroordelen
met het verhaal van de eerste man
over doctrinaire onderwerpen op
en de eerste vrouw en volgt het boek
zult geven. Ons Bible Reading
hun afstammelingen ten tijde van
Program (te vinden op www.
een grote wereldwijde zondvloed.
ucg.org/brp) biedt u een handig
Vervolgens gaat het over het ontstaan van de samenleving in Babyschema om dit en andere doelen
lon en wordt ingezoomd op een man
te bereiken.
van groot geloof, Abraham; zijn
zoon Izak; Izaks zoon Jakob of Israël; en Israëls kinderen. Het volgende
boek, Exodus, vertelt het verhaal van de bevrijding van de afstammelingen
van Israël uit de Egyptische slavernij. En verder gaat het verhaal – door de
hele geschiedenis van het volk Israël heen. Het Nieuwe Testament bevat het
verhaal van Jezus Christus in de vier evangelieverslagen en de vroege jaren
van Zijn Kerk in het boek Handelingen.
Natuurlijk is voor sommige boeken wel wat meer studie vereist om ze te
begrijpen – zoals de boeken waarin de rechtseisen van de wet van Mozes
zijn opgenomen; de boeken die poëtisch zijn, met inbegrip van een aantal
gezangen (Psalmen) en wijze uitspraken (Spreuken); en de boeken die profeteren over toekomstige gebeurtenissen (waarvan sommige al vervuld zijn
en sommige nog vervuld zullen worden in de toekomst).
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Het Nieuwe Testament bevat brieven vol aansporing en doctrinaire
instructies die Christus’ apostelen schreven aan individuele mensen of aan
verschillende gemeenten van de Kerk. Deze kunnen soms wat complex zijn,
vooral daar waar door het verstrijken van de tijd de precieze onderwerpen
waarover wordt geschreven niet helemaal helder meer zijn.
Hoe dan ook, het doorlezen van de gehele Bijbel zorgt ervoor dat u
alles leest wat de Bijbel te zeggen heeft over elk willekeurig onderwerp.
In een studie per onderwerp kunt u mogelijk relevante passages overslaan.
Maar als u de gehele Bijbel doorleest, zult u niets missen – met uitzondering uiteraard van wat u vergeet. En aangezien u bepaalde dingen zeker
zult vergeten, is het belangrijk om de Bijbel keer op keer opnieuw te lezen
– bepaalde gedeelten erin, maar ook als geheel – om uzelf vertrouwd te
maken met de inhoud ervan. Dit vraagt om een levenslange inspanning.
Verschillende vertalingen en andere hulpmiddelen

Kunnen we alle aspecten van de Schrift alleen op basis van de Bijbel
begrijpen? Een goed inzicht in de Bijbel is absoluut mogelijk door het toepassen van de eerder besproken sleutels. Maar ons begrip kan vergroot worden door ons voordeel te doen met de werken van geleerden die de cultuur,
taal, geschiedenis en archeologie hebben bestudeerd die te maken hebben
met Bijbelse gebeurtenissen en personen.
We leven 2.000 tot 3.500 jaar na de tijd waarin de Schriften oorspronkelijk
geschreven zijn. De auteurs van de Bijbel schreven in de talen en gebieden
van hun leven. Cultuur en taal waren anders dan de hedendaagse cultuur en
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taal. Aangezien de oorspronkelijke talen van de Schrift (Hebreeuws, Grieks
en Aramees) zo verschillend zijn van onze moderne talen, zijn hulpmiddelen
bij de Bijbel handig om daardoor beter te begrijpen wat in de Schrift geschreven is en hoe dit opgevat dient te worden.
Denk nog even terug aan Paulus’ instructie in 2 Timotheüs 2:15 om
een ijverige arbeider te zijn bij het bestuderen van de Schrift. Net zoals
ambachtslieden gebruik maken van een gereedschapskist kunnen wij het
juiste gereedschap gebruiken om de Bijbel beter te begrijpen.
Naast het veelvuldig aanhalen van citaten uit de Hebreeuwse Schrift
haalden de apostelen zo nu en dan ook andere bronnen aan om hun punt
duidelijk te maken. Paulus gebruikte bijvoorbeeld een citaat van een Siciliaanse dichter, Aratus, om een principe over God duidelijk te maken aan de
filosofen in Athene (zie Handelingen 17:28). En evenzo haalde de apostel
Judas een profetie aan van de vroege aartsvader Henoch, welke profetie niet
in de Bijbel terug te vinden is (Judas 1:14-15). Naast de Schrift zelf haalden
deze mannen soms andere bronnen aan om de broeders te helpen bij hun
inzicht in het Woord van God.
Welke Bijbelse hulpmiddelen staan ons ter beschikking? Hier volgen er
enkele.
• Andere Bijbelvertalingen: Het nuttigste hulpmiddel bij Bijbelstudie
is, niet geheel verrassend, een Bijbel – of beter gezegd, verschillende Bijbelvertalingen, zodat u de verschillende formuleringen met elkaar kunt
vergelijken. Mensen zullen vaak proberen om de vertaling te vinden die het
meest accuraat is, het meest letterlijk of het makkelijkst om te lezen. Maar

Bevat de (Herziene) Statenvertaling fouten?

H

oewel de oorspronkelijke teksten van de
Bijbel door God zijn geïnspireerd en geen
fouten bevatten, kan dit niet gezegd worden van
de latere kopieën van de teksten of vertalingen
die daarvan zijn gemaakt. Vertalers zijn mensen,
en velen van hen hebben hun werk laten beïnvloeden door hun eigen religieuze vooroordelen.
In veel gevallen zijn dergelijke onjuiste vertalingen relatief klein, maar in sommige gevallen is
er sprake van enorme blunders, die verkeerde
leerstellingen en doctrines onderbouwen. Eén
zo’n overduidelijke fout die door vertalers van de
(Herziene) Statenvertaling is gemaakt, is te vinden
in Handelingen 12:4, waar het woord Paasfeest
(in het Engels ‘Easter’) is gebruikt. In het oorspronkelijke Grieks is dit het woord pascha, dat verwijst
naar het Bijbelse Pascha, niet naar het Paasfeest

of Pasen (zoals het in veel andere vertalingen ten
onrechte wel wordt weergegeven). Pascha is een
Bijbels feest dat genoemd wordt in Exodus 12:11,
Leviticus 23:5, Mattheüs 26:2, 17 en verschillende
andere plaatsen in de Schriften. In het Nieuwe
Testament wordt het Griekse woord pascha 18
keer gebruikt en is elke keer correct vertaald met
“pascha”, behalve in Handelingen 12:4, waar dit
onjuist is vertaald. De Herziene Statenvertaling
corrigeert deze fout op één plaats na. Ook andere
vertalingen corrigeren deze fout. Nog zo’n ernstige
fout in de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling is te vinden in 1 Johannes 5:7-8. Het laatste gedeelte van vers 7 en het eerste gedeelte van
vers 8 kwam de eerste 1.000 jaar nadat de Schrift
voltooid was niet voor in de Griekse teksten. Rond
het jaar 500 verscheen deze passage in de Latijnse

versie die bekend staat als de Vulgata. Blijkbaar
was de invoeging een poging om ondersteuning
te bieden aan het toen controversiële geloof
in de Drie-eenheid. De toegevoegde woorden
luiden “in de hemel: de Vader, het Woord en de
Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er
die getuigen op de aarde”. Geen van de Griekse
manuscripten van het Nieuwe Testament bevatten
tot aan het jaar 1300 deze woorden. “Het tekstuele bewijs keert zich volledig tegen 1 Johannes
5:7. Van alle Griekse manuscripten zijn er slechts
twee die deze [woorden] bevatten. Deze twee
manuscripten zijn van een zeer late datum, de ene
uit de veertiende of vijftiende eeuw en de andere
uit de zestiende eeuw. Uit beide blijkt duidelijk dat
dit vers vertaald is uit het Latijn” (Neil Lightfoot,
How We Got the Bible, 1963, pagina’s 57-58).

Blijkbaar hebben monniken die de Griekse
nieuwtestamentische teksten kopieerden in de
14e of 15e eeuw dit vers toegevoegd vanuit de
Vulgata. Zelfs de Catholic Jerusalem Bible
geeft toe dat dit vers niet authentiek is en heeft
het om die reden niet opgenomen. Opmerkingen
in de Jerusalem Bible leggen uit dat dit een
kanttekening betrof in een van de kopieën van
de Vulgata die aan genoemde latere Griekse manuscripten is toegevoegd. Het vers uit 1 Johannes
5 dient dus eigenlijk conform honderden van de
oudste Griekse teksten en enkele moderne vertalingen te luiden: “Want er zijn drie getuigen, de
geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen” (Willibrordvertaling). Dit verwijst
naar het getuigenis dat Jezus Christus de Zoon
van God is (vers 5).
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er is geen enkele vertaling die aan al deze drie eisen voldoet. Er zijn talrijke Nederlandstalige vertalingen van de Bijbel beschikbaar. Deze kunnen
we onderverdelen in drie algemene soorten: woord-voor-woord (concordant of letterlijk), gedachte-voor-gedachte (ook wel dynamisch-equivalent
genoemd) en geparafraseerd. Meestal staat in de inleidende woorden van
een Bijbelvertaling uitgelegd welke benadering is toegepast bij de bewerking ervan.
De woord-voor-woord vertalingen volgen de Hebreeuwse,
Sleutels tot begrip
Aramese en Griekse teksten het
meest accuraat. Over het algemeen
Vergelijk verschillende
kan gesteld worden dat de Statenvertalingen. De Bijbel is
vertaling en de modernere versie
oorspronkelijk geschreven in zeer
ervan, de Herziene Statenvertaling,
oude talen en geleerden verschilwoord-voor-woord vertalingen zijn.
len soms van mening over hoe
Ze zijn algemeen verkrijgbaar in de
bepaalde verzen tegenwoordig
meeste boekwinkels en op internet.
Hoe betrouwbaar zijn de Stavertaald moeten worden. Een
tenvertaling
of de Herziene Staletterlijke weergave heeft meestal
tenvertaling
die we tegenwoordig
de voorkeur, maar een gedachtetot
onze
beschikking
hebben?
voor-gedachte vertaling of paraManuscripten
die
ontdekt
zijn na
frase geeft soms beter de bedoede totstandkoming van de King
ling van oude uitdrukkingen
James vertaling (die dezelfde bron
weer. We moeten ons er ook van
heeft als onze Nederlandstalige
bewust zijn dat doctrinaire voorStatenvertaling) laten zien dat deze
oordelen een vertaling kunnen
uitermate betrouwbaar is. Toen bijbeïnvloeden. Door Bijbelvertavoorbeeld de King James vertaling
lingen met elkaar te vergelijken
werd vergeleken met de teksten
komen verschillen in vertaling
van de Dode Zee-rollen, bleek dat
“de King James Bijbel 98,33 proaan het licht.
cent correct is” (Norman Geisler
en William Nix, A Genereal Introduction to the Bible, 1974, pagina 263).
De enorme hoeveelheid manuscripten van het Nieuwe Testament (4.500
Griekse manuscripten) betekent dat er veel geringe variaties in te vinden
zullen zijn. De King James Version en zijn Nederlandstalige evenknie
de Statenvertaling zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de meerderheid van de
gezaghebbende Griekse teksten.
Ongeveer 98 procent van de bekende Griekse manuscripten komt overeen met de basistekst van de King James en de Statenvertaling. Zelfs de
verschillen die er zijn, beïnvloeden de eigenlijke betekenis in de overige 2
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procent van deze manuscripten nauwelijks. De tekst van de Schrift is door
de eeuwen heen opvallend goed bewaard gebleven en overgeleverd.
De oudtestamentische boeken zijn al net zo betrouwbaar. Hoewel er een
paar tekstuele onjuistheden te vinden zijn in sommige manuscripten die
gebruikt zijn bij de vertaling van de King James Bijbel en de Statenvertaling, kunnen vergelijkingen met andere versies van de Bijbel de meeste problemen eenvoudig verhelderen.
Zoals een expert op het gebied van Bijbelbeoordelingen ooit opmerkte:
“Als er één boek is uit het verre verleden dat ons zonder enig substantieel
verlies of wijziging is overgeleverd, dan is het wel de Bijbel. De Bijbel
beschikt over de beste papieren van alle boeken uit de oudheid! Dit bracht
Sir Frederic Kenyon ertoe om te zeggen:
‘Het aantal manuscripten van het Nieuwe Testament, van vroege vertalingen ervan en van aanhalingen ervan door de oudste schrijvers van
de Kerk, is zó omvangrijk, dat het vrijwel zeker is dat de juiste lezing
van elke twijfelachtige passage bewaard gebleven is in een van deze oude
gezaghebbende manuscripten. Dit kan van geen enkel ander oud boek ter
wereld gezegd worden’” (Neil Lightfoot, How We Got the Bible, 1963,
pagina 120).
De nauwkeurigheid van een vertaling is uiteraard van het grootste
belang. Hoewel de King James vertaling en de (Herziene) Statenvertaling
enkele fouten bevatten (zie “Bevat de (Herziene) Statenvertaling fouten?”,
beginnend op pagina 26), dient een uitgave die redelijk letterlijk is, zoals
de (Herziene) Statenvertaling, de eerste keuze te zijn bij het vaststellen van
correcte leerstellingen.
Hoe zit het met de dynamisch-equivalente vertalingen? Omdat grammatica, samenhang en gedachtepatronen van elkaar verschillen in verschillende talen, culturen en tijdsperioden, kunnen woord-voor-woord
vertalingen soms onhandig zijn en moeilijk uitdrukking geven aan de oorspronkelijke gedachte en bedoeling van de auteur. Om deze reden kunnen
gedachte-voor-gedachte vertalingen (dynamisch-equivalent) handig zijn
om de Schrift begrijpelijker te verwoorden.
De Herziene Statenvertaling vertaalt Hebreeën 2:17-18, waar het gaat
over de reden waarom Jezus Christus als een mens van vlees en bloed
onder de mensen kwam wonen, als volgt:
“Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij
een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God
betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf
geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te
hulp komen.”
De Groot Nieuws Bijbel, een gedachte-voor-gedachte vertaling, luidt als
volgt: “Daarom moest hij zijn broers in alles gelijk worden. Zo zou hij in
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zijn dienst aan God als een medelijdend en getrouw hogepriester boete doen
voor de zonden van het volk. Omdat hij zelf beproevingen heeft ondergaan,
kan hij allen die beproefd worden, helpen.”
De laatste vertaling legt het punt wat duidelijker uit voor de meeste
lezers nu, hoewel de eerste een meer rechtstreekse vertaling is van de
oorspronkelijke taal. Wanneer de tekst dus niet duidelijk is, kan in veel
gevallen een gedachte-voor-gedachte vertaling uitkomst bieden. De Nieuwe
Bijbelvertaling en de Willibrordvertaling zijn andere populaire dynamischequivalente vertalingen.
Een gedachte-voor-gedachte vertaling is ook handig om het punt duidelijk te maken in geval van oude uitdrukkingen – idioom – die anders in
ons moderne taalgebruik nergens op slaan. Neem bijvoorbeeld het moderne
Nederlandse idioom “op de fles gaan”. Deze frase is over enkele eeuwen
wellicht niet meer in gebruik en iemand die dit moet vertalen, zal dan de
frase “failliet gaan” moeten gebruiken – een gedachte-voor-gedachte verta-
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ling die de letterlijke vertaling treffend weergeeft. Het oude Hebreeuws en
het oude Grieks kenden dergelijke uitdrukkingen ook, en in dat soort gevallen is een gedachte-voor-gedachte vertaling erg handig.
Over het algemeen maken gedachte-voor-gedachte vertalingen meer
gebruik van hedendaags taalgebruik en zijn om die reden makkelijker te
begrijpen – ondanks dat ze, zoals gezegd, niet de beste keuze zijn bij het vaststellen van leerstellingen, omdat er soms sprake is van interpretatie van wat de
oorspronkelijke schrijvers wilden zeggen.
Geparafraseerde Bijbelvertalingen, zoals Het Boek of De Bijbel in
Gewone Taal, kunnen ook handig zijn. De bedoeling van deze vertalingen
is om de Bijbel nog makkelijker leesbaar te maken door modern woordgebruik. We moeten hier echter wel mee oppassen, omdat de auteurs zichzelf
een aardige mate van “dichterlijke vrijheid” hebben toegekend bij de interpretatie van Bijbelse termen en passages conform hun eigen persoonlijke,
religieuze ideeën.

Bijbelstudiesoftware en online bronnen

I

ndien u beschikt over een computer met een
CD of DVD-speler of internettoegang dan kunt
u voor een paar honderd euro of minder gebruik
maken van Bijbelstudiebronnen die normaal gesproken duizenden euro’s kosten. Of zelfs nog
beter: sommige worden gratis of tegen kostprijs
beschikbaar gesteld door software aanbieders en
online diensten.
Deze bronnen – die tientallen Bijbelversies,
woordenboeken, lexicons, encyclopedieën, commentaren, kaarten en meer bevatten – laten uw
Bijbelonderzoek sneller en gemakkelijker dan ooit
tevoren verlopen.
Dergelijke bronnen zijn niet alleen goedkoop,
maar ook efficiënt. Een pakket op een CD of
een DVD kan vrijwel een gehele bibliotheek aan
Bijbelstudiebronnen bevatten die gelijk staan
aan tienduizenden pagina’s, die in boekvorm
honderden kilo’s wegen en duizenden euro’s kosten. Tegelijkertijd kan het tientallen Bijbelversies
en studieboeken doorzoeken naar een bepaald
woord of onderwerp waar u naar op zoek bent.
De meeste aanbieders van software bieden
u een assortiment producten aan waarvan de

kosten uiteenlopen van minder dan 20 euro tot
meer dan 1.000 euro, waarbij de kosten over het
algemeen afhankelijk zijn van het aantal Bijbelversies en studieboeken die erop staan. Tot de
bekendere software pakketten behoren de (Nederlandstalige) Online Bijbel (www.onlinebijbel.
org/html/dut/), de (Engelstalige) Bible Explorer
(www.bible-explorer.com) en de (Engelstalige)
Logos Bible Software (www.logos.com).
Een zeer gewaardeerd gratis Bijbelprogramma
voor Windows is e-Sword (www.e-sword.net),
die ook tientallen gratis te downloaden Bijbelversies en hulpmiddelen bevat die zich in het
publieke domein bevinden, en daarnaast nog
meer recente Bijbelstudiemiddelen tegen prijzen
die vergelijkbaar zijn met uitgaven in boekvorm. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden
van de gratis software van de reeds genoemde
Online Bijbel (http://www.olb-downloads.org/
title/OLBBPDUT), die ook gratis te downloaden
Bijbelversies en studiehulpmiddelen biedt die
zich in het publieke domein bevinden. De Online
Bijbelsoftware is ook beschikbaar op een CD met
een handige bibliotheek boordevol Bijbelversies,
commentaren, woordenboeken, lexicons, kaarten
en meer voor ongeveer 150 euro.
Een aantal websites biedt gratis toegang tot
of links naar veel van dit soort bronnen. Om-

dat het aantal mogelijkheden en bronnen dat
hierop wordt aangeboden, zo groot is, raden
we de geïnteresseerde lezers onder u aan om
deze websites, zoals de hierna genoemde, eens
te bezoeken om te kijken wat deze te bieden
hebben. Enkele van deze websites bieden ook
Nederlandstalige Bijbelvertalingen aan.

Designpics

Bijbelstudiesoftware
en online bronnen

www.statenvertaling.net/kanttekeningen.html
http://herzienestatenvertaling.nl
www.willibrordbijbel.nl (bevat een concordantie op de Willibrordvertaling)
www.blueletterbible.org
www.biblegateway.com
www.biblecrosswalk.com

www.biblehub.com
www.biblestudytools.net
www.studylight.org
www.searchgodsword.org
www.crosswire.org/study/index.jsp
www.livingweb.com/library/220_71.htm
Dit betekent echter niet dat we al het materiaal
dat op deze websites wordt aangeboden, ook
onderschrijven; we noemen deze websites
alleen vanwege hun grote aantal gratis Bijbel
versies en studiehulpmiddelen. Verenigde Kerk
van God, de uitgever van dit boekje, biedt zelf
ook een overvloed aan gratis Bijbelstudiema
teriaal aan op de volgende sites:
www.verenigdekerkvangod.org (tientallen
gratis boekjes over Bijbels onderwijs en de
christelijke manier van leven; u kunt hier ook
een abonnement op ons gratis tijdschrift
Beyond Today aanvragen)
www.ucg.org/brp (een (Engelstalig) online
Bijbelleesprogramma met gedetailleerd commentaar)
http://www.ucg.org/bible-study-tools/biblequestions-and-answers (antwoorden op veelgestelde Bijbelse vragen)
www.beyondtoday.tv (TV-uitzendingen die
veel verschillende onderwerpen behandelen
vanuit een Bijbels perspectief)
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Geparafraseerde versies kunnen geraadpleegd worden om een beter
begrip van de verhaallijn te krijgen, maar kunnen beter niet worden
gebruikt om op basis daarvan leerstellingen vast te stellen. Ze dienen
beschouwd te worden als ontoereikende bronnen als het gaat om het nauwkeurig vaststellen van de betekenis van enige tekst.
Welke versie van de Bijbel kunt u het beste kopen? Ondanks dat de Statenvertaling zowel nauwkeurig als veelgebruikt is, wordt deze versie steeds
moeilijker te begrijpen puur omdat de Nederlandse taal aanzienlijk is veranderd in de afgelopen bijna 400 jaar na haar eerste verschijning.
De betekenissen van bepaalde woorden erin zijn in de loop der tijd
veranderd. Veel lezers vinden het ouderwetse taalgebruik verwarrend en
moeilijk te volgen. Om deze reden wordt in uitgaven van Verenigde Kerk
van God, de uitgever van dit boekje, in de meeste gevallen gebruik gemaakt
van de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling, die dicht bij de bewoording van de Statenvertaling blijft, is makkelijker leesbaar en is in de meeste
gevallen trouw aan de originele tekst.
Moderne vertalingen zoals de hierboven genoemde vertalingen zijn
handig om teksten te vergelijken en de betekenis op te helderen. Veel mensen vinden een parallelle Bijbel, die twee of meer versies naast elkaar op
dezelfde pagina bevat, daarom handig. Een ander soort Bijbel dat gebruikt
kan worden om simpelweg te lezen en de verhaallijn beter te begrijpen, is
een chronologische Bijbel, die de verschillende Schriftgedeelten op tijdsvolgorde zet – hoewel dit het dan wel weer moeilijk maakt om te gebruiken
bij de bestudering op onderwerp of anderszins.
Ongeacht welke Bijbelvertaling u ook kiest, het belangrijkste is dat u
deze ook daadwerkelijk gebruikt. Een Bijbel moet beschouwd worden als
een investering waarbij een iets hogere uitgave aan het begin zich uiteindelijk terug zal betalen.
Denk erover na of u een versie wilt kopen met ruime marges, waardoor
u notities vanuit uw persoonlijke studie over de komende jaren kunt toevoegen (hierover later meer). Hoewel het een stuk duurder is, zal een kwalitatief goede, in leer gebonden Bijbel jaren langer meegaan dan een uitgave
met een harde kaft of een paperback, en zou wel eens een boek voor het
leven kunnen worden. Veel Bijbelversies zijn nu ook beschikbaar als onderdeel van Bijbelsoftwareprogramma’s of gratis beschikbaar op verschillende
internetsites (zie “Bijbelstudiesoftware en online bronnen”, beginnend op
pagina 30). Hiermee kunt u vrijwel onmiddellijk de verschillende versies
met elkaar vergelijken.
• Woordstudie en studie op onderwerp: Het eerste basis Bijbelhulpmiddel dat zeker van belang is, is een hulpmiddel dat helpt bij het zoeken
naar specifieke woorden, frasen of verzen in de Bijbel. Een concordantie is
bijvoorbeeld een verzameling van veel of alle verzen die betrekking hebben
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op een bepaald in de Bijbel gebruikt woord. Elk woord is opgenomen in
alfabetische volgorde en vervolgens ziet u waar het betreffende woord het
eerst voorkomt, gevolgd door veel of alle verzen waarin dat woord gebruikt
wordt, tot aan het laatste vers in de Bijbel waarin het voorkomt.
Door te zoeken op een bepaald woord kunt u snel vrijwel elk vers in de
Bijbel vinden. Omdat een concordantie elk gebruik van een bepaald woord
opsomt, is dit ook uitermate handig om alle Schriftgedeelten over een
bepaald onderwerp bij elkaar te voegen, te onderzoeken en te vergelijken en
zodoende een algemeen beeld van vrijwel elk onderwerp te krijgen.
Tot de populairste gedrukte concordanties behoren (de Engelstalige)
Strong’s Exhaustive Concordance en Young’s Analytical Concordance.
Deze concordanties zijn omvangrijke boeken, maar geven ook korte uitleg
over de originele Hebreeuwse en Griekse woorden en zijn zodoende ook
geschikt voor meer gedetailleerde studie.
Hoewel deze beide concordanties zijn gebaseerd op de King James vertaling, zijn er ook andere, Nederlandstalige concordanties, gebaseerd op
verschillende Nederlandstalige Bijbels, beschikbaar zoals de Nederlandse
Concordantie van de Bijbel (“De Trommius”) van Abraham Trommius.
Als u beschikt over Bijbelsoftware of toegang hebt tot online Bijbels op
internet, zijn zoekopdrachten naar woorden in elke versie met één muisklik
beschikbaar – waardoor er geen sprake meer is van het tijdrovend heen en
weer bladeren in een omvangrijke concordantie.
Andere hulpmiddelen bij een bestudering op woord zijn ook beschikbaar. Strong’s Exhaustive Concordance bevat meestal ook een lexicon
achterin – een woordenboek met de Hebreeuwse, Aramese en Griekse
woorden die in de Bijbel worden gebruikt. U kunt ook verklarende woordenboeken aanschaffen die een meer gedetailleerde analyse van Bijbelse
woorden bevatten. Bijbelse woorden en hun geheim van F.J. Pop en (de
Engelstalige) Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words is hier een goed voorbeeld van.
Een ander hulpmiddel dat van onschatbare waarde is als u wilt nagaan
wat de Bijbel allemaal te zeggen heeft over een bepaald onderwerp, is een
studieboek met een index op onderwerpen, zoals Nave’s Topical Bible,
waar de verzen worden opgesomd per onderwerp in plaats van per woord.
In sommige (Nederlandstalige) Bijbels zijn ook indexen met onderwerpen
opgenomen.
• Bijbelse encyclopedieën of woordenboeken: Hierna volgt in de volgorde van belangrijkheid een Bijbelse encyclopedie of een Bijbels woordenboek. Hierin wordt uitleg over een bepaald onderwerp gegeven of de betekenis van een woord in de tijd van de Bijbel. Bereid u voor op een enorme
variëteit, van simpele uitgaven die uit één deel bestaan, tot werken die vier,
vijf, tien of nog meer delen omvatten. Een recent woordenboek dat uit één
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deel bestaat of een kleine encyclopedie die geschreven is door conservatieve auteurs zal, om mee te beginnen, een goede basisbetekenis bieden van
Bijbelse woorden en onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de Bijbelse
Encyclopedie van Prof. W.H. Gispen of de (Engelstalige) New Bible Dictionary en Unger’s Bible Dictionary.
Wees er wel op bedacht dat veel van deze werken vaak de vooropgezette mening van de auteur uitdragen als het gaat om de bespreking van
theologische zaken, zodat ze dus
vaak niet een betrouwbare gids op
Sleutels tot begrip
het gebied van doctrinaire aangelegenheden vormen. Conservatieve
Maak op de juiste
auteurs zijn over het algemeen iets
manier gebruik van
nauwkeuriger omdat ze gewoonlijk
hulpmiddelen. Veel Bijbelstugeloven dat de Bijbel door God
diebronnen zijn erg handig. Ze
geïnspireerd is en ze dus vertroukunnen een waardevolle historiwen op wat erin wordt gezegd.
sche achtergrond bieden of u op
Sommige andere auteurs beschouandere Schriftgedeelten wijzen
wen de Bijbel als niet meer dan
die u helderheid verschaffen in
een combinatie van historische en
mythologische, etnische literatuur.
wat u aan het lezen bent. Tot
• Bijbelcommentaren en Studeze hulpmiddelen behoren condiebijbels: Een commentaar is een
cordanties, lexicons, woordenandere, mogelijk waardevolle hulp
boeken, (land-)kaarten en combij de Bijbel. Het is precies wat de
mentaren. Houd echter altijd in
naam zegt: de schrijver becomgedachten dat deze bronnen niet
mentarieert de verzen die in die
de Schrift zelf zijn en fouten
bepaalde uitgave zijn opgenomen.
kunnen bevatten.
De inhoud van de verschillende
Bijbelcommentaren varieert danig,
van werken bestaande uit één deel tot werken die bestaan uit vele delen,
sommige geschreven door één auteur, andere door meerdere. Houd ook
hier de achtergrond en de vooropgezette meningen van de auteurs voor
ogen. Het kan hierbij gaan om conservatieve geleerden die geloven in de
inspiratie van de Bijbel, tot liberale theologen die het grootste deel van de
Schrift beschouwen als ongeïnspireerde en voornamelijk menselijke literatuur. Vanzelfsprekend verschillen hun commentaren erg van die van de
conservatieve auteurs en zijn er vaak mee in tegenspraak.
Om deze reden dient u nooit een Bijbelse doctrine vast te stellen op basis
van wat deze auteurs in dit soort boeken schrijven. Slechts door “geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken” (1 Korinthe 2:13) kan
ware doctrine worden vastgesteld. We mogen nooit hetgeen door mensen
geschreven is op hetzelfde niveau stellen als de Schrift. Bijbelse hulpmid-
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delen zijn precies wat het woord zegt – beperkte bronnen om ons de oude
achtergrond van de Schrift beter te helpen begrijpen door middel van geografie, taal, cultuur en geschiedenis.
Veel recente Studiebijbels bevatten tegenwoordig commentaar dat is
opgenomen naast de tekst van de Schrift, waardoor men direct toegang
heeft tot verdere informatie tijdens het lezen van de Bijbel. Zoals bij elk
commentaar het geval is, moeten we voorzichtig zijn bij het evalueren van
dit materiaal.
Net als het geval is bij de verschillende Bijbelversies en hulpmiddelen
zijn ook veel commentaren beschikbaar in de vorm van computersoftware
en op internet. Zoals al is opgemerkt, biedt dergelijk elektronisch materiaal
over het algemeen een diepgaandere en snellere studie en zoekmogelijkheden dan mogelijk is met gedrukte versies. Computersoftware pakketten bevatten meestal ook een keur aan Bijbelhulpmiddelen. Dergelijke
producten bevatten vaak ook verschillende Bijbelversies, woordenboeken,
concordanties, atlassen en commentaren – vrijwel complete Bijbel referentiebibliotheken – voor prijzen die slechts een fractie zijn van wat u zou
betalen voor de uitgaven in boekvorm. Daarnaast zijn diverse pakketten
tegenwoordig ook gratis beschikbaar.
Het nadeel van de gratis pakketten is dat de daarin beschikbare Bijbelhulpmiddelen vaak oudere werken betreffen waarvan het copyright is verlopen, dus de inhoud ervan zal wel wat gedateerd kunnen zijn.
Deze Bijbelsoftware kunt u vinden door gebruik te maken van zoekmachines op internet, in christelijke boekhandels en in advertenties in veel
christelijke tijdschriften. Ze besparen u aanzienlijk wat geld en ruimte als u
over de noodzakelijke computer hardware beschikt. (Meer informatie hierover treft u aan in “Bijbelstudiesoftware en online bronnen”, beginnend op
pagina 30.)
Zoek leiding

Alle sleutels tot de Bijbel en alle studieboeken in de wereld zijn nog geen
vervanging voor de begeleiding door daartoe opgeleide leraars bij de zoektocht naar Bijbelse waarheden. Een trouwe dienaar van God kan enorm
helpen om de Schriften op de juiste manier te begrijpen.
Kijk eens wat er in het boek Handelingen gebeurde toen God Christus’
discipel Filippus stuurde om een hoveling van het koninklijke hof van Ethiopië te ontmoeten:
“En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei:
Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen
en bij hem te komen zitten” (Handelingen 8:30-31).
Filippus legde vervolgens uit dat de passage die de Ethiopiër aan het
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lezen was, een profetie over Jezus betrof – waarna de Ethiopiër zich liet
dopen (verzen 32-39).
Hieruit volgt duidelijk dat het zoeken van hulp bij Gods dienaren om
Zijn Woord te begrijpen een Bijbels principe is.
Zoals Paulus de vraag stelde: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in
Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet
gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En
hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven
staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die
het goede verkondigen!” (Romeinen 10:14-15).
Christus heeft gezegd dat Hij Zijn Kerk zou bouwen en “de poorten
van de hel [het graf of de dood] zullen haar niet overweldigen” (Mattheüs
16:18). Ook gaf Hij Zijn volgelingen de volgende opdracht: “Ga dan heen,
onderwijs al de volken (…) hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht
te nemen” (Mattheüs 28:19).
Merk hier op dat de Kerk de verantwoordelijkheid heeft om Gods waarheid vanuit de Schrift te onderwijzen. Maar dat betekent ook dat ieder van
ons individueel een verantwoordelijkheid heeft om te luisteren naar wat de
Kerk onderwijst en daar aandacht aan te schenken.
En wat is de Kerk precies? De Bijbel omschrijft de Kerk niet als een
gebouw of een fysieke organisatie, maar als een door Gods Geest geleid volk.
Omgang met deze mensen kan ons helpen om deze geestelijke waarheden te
leren waarover door Jezus Christus gesproken is.
God gebiedt ons: “Beproef alle dingen, behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21). We hebben ons aandeel hierin te leveren, maar Hij
zorgt voor Zijn Kerk, die een “zuil en fundament van de waarheid” is (1
Timotheüs 3:15). Hij heeft trouwe dienaren in Zijn Kerk gegeven die Gods
Woord onderwijzen zonder het te verdraaien.
Paulus geeft Titus de volgende opdracht: “Om die reden heb ik u op
Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak,
en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb
(…) Want een opziener [oudste] moet onberispelijk zijn (…) iemand die
zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat
hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook
de tegensprekers te weerleggen” (Titus 1:5-9).
Christus waarschuwde van tevoren dat er misleiders zouden komen in
Zijn naam, die zouden beweren dat ze Hem vertegenwoordigen: “Maar wees
op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen
maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen (…) Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben
wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en
in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb
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u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Mattheüs
7:15-16, 22-23).
Een dienaar moet trouw Gods geboden onderwijzen en gehoorzamen.
Zoals de King James vertaling in Jesaja 8:20 het verwoordt: “Terug naar
de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, is
dat omdat er in hen geen licht is”
(eigen vertaling).
We moeten weten hoe de BijSleutels tot begrip
bel Gods Kerk en Zijn dienaren
Zoek begeleiding
omschrijft, zodat we kunnen onderbij Gods Kerk. Het is
scheiden wie dat zijn.
altijd
het
beste om hulp te zoeEén belangrijk kenmerk van
ken bij mensen die veel kennis
de Kerk is dat zij gehoorzaam is
hebben op een bepaald gebied
aan Gods wetten (nog niet perfect,
of van een bepaald onderwerp.
maar ze streeft ernaar om deze met
Christus’ hulp te gehoorzamen).
God heeft Zijn dienaren de
Het volk van God wordt in Openopdracht gegeven om mensen te
baring 14:12 omschreven als degehelpen om tot een dieper inzicht
nen “die de geboden van God en
in Zijn Woord te komen. Als u
het geloof in Jezus in acht nemen”.
vragen hebt, aarzel dan niet om
Daarnaast is Gods Kerk, zoals
contact met ons op te nemen.
blijkt uit de Schrift, niet een grote,
We bieden gratis publicaties en
populaire organisatie of denomiinformatie aan over een uitnatie. Christus zei het volgende
gebreide hoeveelheid Bijbelse
over degenen die deel van Zijn
onderwerpen (Spreuken 11:14;
Kerk zouden uitmaken: “Wees
Nehemia 8:8; Handelingen
niet bevreesd, kleine kudde, want
8:30-31; 18:26; Romeinen
het heeft uw Vader behaagd u het
Koninkrijk te geven” (Lukas 12:32).
10:14-15).
Ook wordt van hen gezegd dat ze
een smalle en moeilijke weg volgen,
die slechts weinigen in deze huidige slechte tijd zullen willen volgen
(Mattheüs 7:13-14).
De apostel Jakobus waarschuwde zijn lezers door de eeuwen heen om
niet te bezwijken voor de normen van de wereld als deze niet in overeenstemming zijn met Gods geboden: “Overspelige mannen en vrouwen, weet
u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie
dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt” (Jakobus 4:4).
Als gevolg van het feit dat de Kerk niet de manier van leven van deze
wereld volgt – die in feite Satans wereld is (2 Korinthe 4:4; 1 Johannes
5:19) – zal de Kerk uiteindelijk vervolgd worden en gedwongen worden om
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te vluchten vóór de wederkomst van Jezus Christus (Openbaring 12:13-17).
(Meer over dit onderwerp treft u aan in ons gratis boekje De Kerk die Jezus
stichtte.)
Zoals gezegd zouden dergelijke beschrijvingen ons moeten kunnen helpen bij het vaststellen wie leden zijn van Gods Kerk. Moge God u helpen bij
uw zoektocht naar inzicht in de Schriften en u met behulp van de aanwijzingen die Hij heeft gegeven, helpen
om Zijn trouwe en gehoorzame
Sleutels tot begrip
volgelingen te vinden.
Om meer te weten te komen
Maak aantekeninover Verenigde Kerk van God, de
gen. Schrijf opmeruitgever van dit boekje, kunt u een
kingen en uitleg op in uw
gratis exemplaar van Dit is de
Bijbel, een notitieboek of op uw
Verenigde Kerk van God aancomputer. Dit zal u helpen om
vragen of downloaden. Om u te
belangrijke ideeën of verwante
helpen bij het bestuderen van Gods
Schriftgedeelten te onthouden.
Woord bieden wij u het tijdschrift
Beyond Today en vele boekjes aan
Sommige mensen gebruiken
die gaan over vrijwel alle fundaeen systeem van markeerstiften
mentele doctrines van de Bijbel –
met kleuren of symbolen om
zonder enige kosten.
zodoende belangrijke verzen op
Daarnaast bieden we u ook onze
categorie (doctrine, correctie,
gratis
Bijbelstudie Cursus aan en
profetie etc.) aan te geven. Dit
het (Engelstalige) online Bible Reakan u tijd besparen als u op zoek ding Program, dat ontworpen is om
bent naar een bepaald gedeelte
u te helpen om in een paar jaar tijd
van de Schrift.
de gehele Bijbel te lezen met een
gedetailleerd, Schriftuurlijk commentaar en dito uitleg. Onze websites bieden ook veel preken aan (zowel in
gedrukte vorm als in audio en video) en commentaren die gaan over honderden Bijbelse onderwerpen, leerstellingen en mensen uit de Bijbel. Ook
hebben we overal ter wereld dienaren beschikbaar voor advies of om de
vragen te beantwoorden die u wellicht hebt. Aarzel niet om contact met ons
op te nemen. We zullen u graag verder helpen.
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Word een student van het Woord

De volgelingen van Jezus stonden bekend als Zijn discipelen – eigenlijk
Zijn leerlingen – een veel voorkomende manier om de volgelingen van een
rabbijn uit die tijd mee aan te duiden. Zoals al eerder opgemerkt, is aan de
Kerk de opdracht gegeven om Christus’ evangelie te verkondigen aan alle
naties en nog meer discipelen te maken uit degenen die aan deze verkondiging gehoor geven (Mattheüs 28:19).
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Dus dienen ook wij vandaag de dag discipelen, leerlingen van God de
Vader en Jezus Christus, te zijn. Ons belangrijkste lesboek in onze levenslange studie is Gods openbaring aan ons, de Bijbel.
Net als bij elke studie zal het handig zijn om zo nu en dan aantekeningen te maken om zodoende informatie bij te houden – wellicht zelfs
door aantekeningen te maken in uw eigen lesboek en woorden erin te
onderstrepen.
De Bijbel lijkt omvangrijk met die honderden pagina’s in een klein
lettertype. Maar de Bijbel is een
boek dat bedoeld is om gebruikt te
Sleutels tot begrip
worden. Om met de sleutelverzen
Overlees en oververtrouwd te raken, kan het handig
denk. Neem de tijd
zijn om woorden in uw Bijbel te
om hetgeen u geleerd hebt te
markeren om u te helpen om makoverdenken. Als iets moeilijk
kelijker bepaalde passages te vinden. De methoden die door Bijbellijkt om te begrijpen, neem dan
studenten gebruikt worden, varide tijd om na te denken over de
ëren van een enkele kleur tot verbetekenis ervan. Gebruik hierbij
schillende kleuren voor verschilhetgeen u al hebt geleerd als
lende doelen, pijlen, aantekeningen
uitgangspunt. Denk na over wat
en haakjes, en het onderstrepen
de Bijbel zegt en over hoe u deze
van woorden, frasen en zinnen.
verzen in het dagelijks leven
Gebruik kleuren om alleen
kunt toepassen (Psalm 1:1-3;
belangrijke woorden of frasen te
119:97-99; 139:17-18).
laten opvallen. Zorg dat u gebruik
maakt van een pen of markeerstift
die niet uitloopt, vlekt of doordrukt op de volgende pagina. Als u frasen
onderstreept, gebruik dan iets als een liniaal of een boekenlegger. Met een
goed aangebrachte markering zult u direct kunnen zien waar het over gaat.
Het markeren van uw Bijbel zal u helpen om te onthouden waar iets op
een bepaalde pagina ongeveer staat. U zult veel tijd besparen bij het vinden
van bepaalde sleutelverzen.
Bij veel Bijbelstudieprogramma’s op de computer kunt u ook uw eigen
aantekeningen opnemen (of importeren vanuit een ander elektronisch document) en aan specifieke verzen verbinden, zodat u op die manier uw eigen
persoonlijke commentaren en studie kunt maken (zie “Bijbelstudiesoftware
en online bronnen”, beginnend op pagina 30). Deze methode biedt een
vrijwel onbeperkte ruimte om uw persoonlijke opmerkingen en commentaren op te nemen en het toch overzichtelijk en netjes te houden. Dergelijke
elektronische aantekeningen kunnen later veel gemakkelijker weer worden
gewijzigd, uitgebreid of gewist dan handgeschreven aantekeningen in een
gedrukte Bijbel.
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Als u eenmaal een bepaald onderwerp hebt bestudeerd, doe dan wat
iedere goede leerling zou doen – lees na wat u hebt bestudeerd. Kijk al uw
aantekeningen nog eens na. Neem de tijd om over het onderwerp te mediteren – erover na te denken – zodat u het goed in u kunt opnemen. Ga na een
tijdje nog eens terug naar het onderwerp voor verdere meditatie en overdenking om het nog beter in uw langetermijngeheugen op te slaan.
Streef ernaar om energie te steken in het daadwerkelijk lezen en bestuderen van Gods Woord. De Bijbel leert ons een principe dat voor het leven in
het algemeen geldt: “Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw
vermogen” (Prediker 9:10). Zou dit niet ook vooral van toepassing zijn op
uw bestudering van de Bijbel zelf? Natuurlijk!
Streef er dus met de juiste, nederige houding naar om een toegewijde
student van het Woord van God te worden. Uw inzicht zal met grote sprongen vooruit gaan. Vervolgens is het nog een kwestie van toepassen van hetgeen u leert – en dat zullen we nu behandelen.
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Breng in de praktijk
wat u leert

W

anneer iemand in een nederige houding begint en de Schrift
aandachtig blijft lezen en bestuderen, wil dat niet zeggen dat
hij deze aanpak zal blijven volgen en het inzicht zal krijgen
waar hij naar op zoek is.
De Bijbel laat zien dat sommige mensen die een mate van inzicht krijgen
in bepaalde fundamentele, geopenbaarde geestelijke waarheden, dat inzicht
zullen verliezen omdat ze er niet naar gaan handelen. Door het verwerpen
van door God geopenbaarde kennis kiezen ze ervoor om hun eigen opvatting te stellen boven de visie van hun Schepper. Ze staan de spiegel van
Gods Woord niet langer toe om hun te laten zien waarin ze moeten veranderen (Jakobus 1:22-25).
Aan de andere kant zullen degenen die trouw en met de juiste houding
blijven volharden en willen blijven leren uit de Schrift, geestelijk blijven
groeien en uiteindelijk rijkelijk gezegend worden.

Begrip en gehoorzaamheid versterken elkaar

Zoals we in het begin al hebben gezien, moeten we in een nederige
houding en in gebed tot God naderen – een houding waaruit ons verlangen
blijkt om te leren en naar Hem te luisteren. Deze juiste houding leidt naar
gehoorzaamheid aan Zijn wetten, die een groot deel van het fundament van
de Bijbel vormen.
Psalm 119:34 verwoordt de juiste motivatie als volgt: “Geef mij inzicht,
dan zal ik Uw wet in acht nemen; ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan
houden.”
Hieruit blijkt dus dat toepassing van hetgeen we uit Gods Woord geleerd
hebben noodzakelijk is, net als een nederige houding. In feite moeten we
beginnen om hetgeen we geleerd hebben in praktijk te brengen als we willen dat God ons continu inzicht blijft geven.
Als we weigeren om het begrip dat God ons heeft geopenbaard, te aanvaarden, zal Hij ons dit niet langer meer geven. God legt dit principe uit:
“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis
verworpen hebt, heb Ik u verworpen” (Hosea 4:6).
Als we de Bijbel willen begrijpen, moeten we eerst Gods wetten leren
kennen en leren respecteren. Een samenvatting van dit principe treffen we
aan in Psalm 111:10: “Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer, wie
leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht” (NBV). Dus als we werkelijk
een dieper inzicht willen krijgen in de Bijbel, is het belangrijk dat we alles
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wat we al begrijpen in acht nemen en daarnaar leven – en onze manier
van leven dienovereenkomstig veranderen naarmate we meer leren.
Paulus benadrukt dit punt in Romeinen 2:13: “Niet de hoorders van de
wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen
gerechtvaardigd worden.” Als iemand de Bijbel alleen maar bestudeert om
te weten wat erin geschreven staat en vervolgens niet doet wat de Bijbel
opdraagt, dan behaagt hij God niet en hoeft hij ook geen hulp van Hem te
verwachten. Want waarom zou God nog meer inzicht geven aan iemand die
heeft bewezen dat hij God niet gehoorzaamt in hetgeen Hij hem al heeft
laten zien?
Helaas denken veel mensen dat Jezus Christus gekomen is om de wet af te
schaffen, terwijl Hij dit Zelf in sterke bewoordingen ontkende. “Denk niet dat
Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen,” waarschuwde Hij.
“Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota
of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is” (Mattheüs
5:17-18).
Jezus bedoelde hiermee niet dat Hij de wet zou houden zodat wij dat niet
zouden hoeven te doen, zoals sommigen denken. Integendeel, Zijn onderwijs en persoonlijke voorbeeld zouden de betekenis van Gods wetten vol
maken – door de volledige geestelijke bedoeling ervan te laten zien – en
zouden daarmee uitstijgen boven de letter van de wet. In dezelfde boodschap liet Christus zien dat Gods wetten zelfs van toepassing zijn op onze
gedachten – niet alleen op ons handelen. Zijn “vervullen” van de wet – het
‘vol’ maken van de volledige betekenis ervan – was bedoeld om ons te
laten zien wat de wet werkelijk van ons vraagt.
Tegen de mensen die Hem wel volgden, maar Gods wetten niet gehoorzaamden, zei Hij: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader,
Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21). Christus verwachtte van Zijn volgelingen dat ze een diep ontzag zouden hebben voor Gods geboden, net zoals
Hij er altijd ontzag voor heeft gehad en ze heeft gehouden. Zijn mening was
duidelijk: “Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven,
zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde
blijf” (Johannes 15:10). Gods geboden worden onderschreven in Christus’
onderwijs en worden er niet door afgeschaft.
De apostel Petrus zei het volgende over mensen die de Heilige Geest,
een vereiste om een groter en juister begrip van de Schriften te kunnen
krijgen, wilden ontvangen: “En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en
ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam
zijn” (Handelingen 5:32). En daarom is de belangrijke sleutel van trouwe
gehoorzaamheid aan Gods perfecte wetten en instructie, die in de Heilige
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Schrift staan opgeschreven, nodig om geopenbaarde geestelijke waarheden
te begrijpen.
Hoewel gehoorzaamheid noodzakelijk is voor een voortdurend geestelijk inzicht, wil dit niet zeggen dat gehoorzaamheid ons een recht op
behoud verschaft. God alleen vergeeft zonde door Zijn genade, Hij helpt
ons om te overwinnen en Hij biedt ons
behoud aan als een geschenk. Maar God
verwacht wel van ons dat wij ons deel
doen terwijl Hij de rest vervult. Jakobus
benadrukt dit principe: “Is Abraham,
onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het
altaar offerde [als een daad van gehoorzaamheid]? Ziet u wel dat het geloof
samenwerkte met zijn werken en dat door
de werken het geloof volmaakt is geworden?” (Jakobus 2:21-22).
De vele voordelen van gehoorzaamheid worden de dader van de wet al snel
duidelijk. “Proef en zie dat de Heere
goed is,” schreef koning David (Psalm
Als we werkelijk een dieper 34:8). Jezus Christus zei: “Als iemand de
inzicht willen krijgen in de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van
Bijbel, is het belangrijk dat dit onderricht weten of het uit God is, of
dat Ik vanuit Mijzelf spreek” (Johannes
we alles wat we al begrij7:17). Leven vanuit een bereidwillige,
pen, in acht nemen en
nederige houding van gehoorzaamheid is
daarnaar leven.
de lakmoestest!
Vast blijven houden aan wat we leren

Designpics
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Tot slot moeten we vast blijven houden aan wat God ons openbaart.
Spreuken 23:23 zegt ons: “Koop de waarheid en verkoop haar niet.” Het
Boek vertaalt dit vers als volgt: “Maak je de waarheid eigen tot elke prijs
en houd haar (koste wat het kost) vast.” Hier wordt bedoeld dat we onze
bronnen en mogelijkheden moeten gebruiken om de waarheid te leren
– en als we deze eenmaal geleerd hebben, moeten we ons door niets of
niemand laten verleiden of dwingen om hier weer afstand van te doen.
Jezus maakte in Zijn uitleg van de gelijkenis van de zaaier duidelijk
waarom sommigen het wel zullen begrijpen en anderen niet: “Aan u is
het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen,
maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al
zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij.”
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U kunt de Bijbel begrijpen

“Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. Zij bij wie langs
de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig
worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met
vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die
maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd
van verzoeking worden zij afvallig.”
“En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben
gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het
zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een
oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen” (Lukas 8:10-15).
In Christus’ woorden zijn dit enkele redenen waarom mensen er niet
in slagen om in geestelijk begrip te groeien. De meesten volharden niet
in Gods Woord vanwege verwaarlozing, gebrek aan geloof of een op
zichzelf gerichte in plaats van op God gerichte houding.
We moeten een blijvende liefde
ontwikkelen voor de waarheid
Sleutels tot begrip
van God, zoals geopenbaard in de
Schrift – een liefde die ons ertoe
Gehoorzaam en
zal aanzetten om altijd de Bijbel
bewijs Gods Woord.
te bestuderen en ernaar te leven.
Beproef Gods Woord door de
De apostel Paulus waarschuwde
dingen die u leert in praktijk te
voor een toekomstige afval – het
brengen. Erken hoe Zijn levensafwijken van de waarheid –
wijze een positieve verandering
waarin velen een valse, religieuze
figuur zouden volgen. Paulus
in uw leven teweegbrengt. De
sprak in dat verband over “allerlei
beste manier om vast te stellen
misleiding van de ongerechtigheid
dat Gods geboden en onderwijs
in hen die verloren gaan, omdat
zorgen voor ware vrede en zegezij de liefde voor de waarheid niet
ningen, is door ernaar te leven
(Psalm 111:10; 1 Johannes 3:22; aangenomen hebben om zalig te
worden. En daarom zal God hun
Johannes 10:10; 8:31-32; Malea- een krachtige dwaling zenden,
chi 3:10).
zodat zij de leugen geloven, opdat
zij allen veroordeeld worden die
de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de
ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:10-12). Vervolgens spoorde hij
de Kerk aan met de woorden: “Sta dan vast, broeders, en houd u aan de
overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze
brief” (vers 15).
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Breng in de praktijk wat u leert
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Dat is precies wat we moeten doen – trouw vasthouden aan het
onderwijs uit Gods Woord. Dat houdt in dat we zoveel van de waarheid
moeten houden dat we deze grondig bestuderen en eigen maken – en er
natuurlijk naar gaan leven. Met Gods hulp kunnen we volhouden en het
tot een diepgeworteld onderdeel in ons leven maken.
Hoe zit het met u? Bent u bereid om uzelf voor God te vernederen en
Zijn wil te zoeken zoals in de Bijbel staat? Bent u bereid om uzelf
Sleutels tot begrip
een leven lang te laten onderwijzen door wat erin geschreven
Houd vast. Als u
staat? En zult u datgene wat u
eenmaal bewezen hebt
leert, aannemen en Gods hulp blijdat iets waar is, laat uzelf dan
ven vragen om vast te houden aan
niet weer gemakkelijk van het
wat juist en waar is?
tegendeel overtuigen. Als nieuw
Wij in Verenigde Kerk van
bewijs uw vroegere overtuiging
God zijn er om u te helpen op
opzijzet, moet dit wel het gevolg
iedere mogelijke manier. Het is
zijn van een serieuze bestudeonze diepe wens dat u werkelijk
ring van Gods Woord. En wees
“de heilige Schriften (leert kennen), die u wijs kunnen maken tot
altijd op uw hoede, want valse
zaligheid, door het geloof dat in
leraars kunnen u de verkeerde
Christus Jezus is” (2 Timotheüs
kant op leiden. Vraag God om
3:15). Zoals Paulus al schreef in
u te helpen om trouw te blijven
Kolossenzen 1:9-10 “houden ook
aan Zijn onderwijs (1 Theswij niet op, vanaf de dag dat wij
salonicenzen 5:21; 2 Timotheüs
het gehoord hebben, voor u te bid3:13-15; Kolossenzen 1:22-23;
den en te smeken dat u vervuld
Psalm 119:10-16).
mag worden met de kennis van
Zijn [Gods] wil, in alle wijsheid
en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig,
Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de
kennis van God”.
Maak gebruik van deze sleutels tot begrip van de Bijbel om vrucht te
kunnen dragen en te kunnen groeien in de onbetaalbare kennis van God!

15

Als u meer zou willen weten...
Wie wij zijn: Deze uitgave wordt u zonder kosten aangeboden door
Verenigde Kerk van God (United Church of God, an International
Association), die dienaren en gemeenten in vrijwel de gehele wereld
heeft. Onze wortels gaan terug op de Kerk die Jezus gesticht heeft,
vroeg in de eerste eeuw. Wij onderhouden dezelfde leringen, doctrines
en gebruiken zoals deze toen ingesteld zijn. Onze doelstelling is om het
evangelie van het komende Koninkrijk van God in de gehele wereld te
verkondigen als een getuigenis en om alle naties te leren onderhouden
hetgeen Christus geboden heeft (Mattheüs 24:14; 28:19-20).
Zonder kosten: Jezus Christus heeft gezegd: “U hebt het voor niets
ontvangen, geef het voor niets” (Mattheüs 10:8). Verenigde Kerk van
God biedt deze en andere uitgaven zonder kosten aan als een educatieve dienst in het algemeen belang. We nodigen u uit om een gratis
abonnement op het magazine Beyond Today aan te vragen alsmede
om u in te schrijven voor onze 12-delige Bijbelstudie Cursus, eveneens
zonder kosten. Wij zijn dankbaar voor de genereuze tienden en offeranden van de leden van de Kerk en van andere mensen die vrijwillig
bijdragen aan het ondersteunen van dit werk. We vragen geen giften
van mensen. Bijdragen om ons te helpen deze boodschap van hoop te
verspreiden onder andere mensen worden echter zeer op prijs gesteld.
Persoonlijk advies beschikbaar: Jezus gebood Zijn volgelingen
om Zijn schapen te voeden (Johannes 21:15-17). Om bij te dragen aan
de vervulling van dit gebod heeft Verenigde Kerk van God gemeenten,
die over de gehele wereld verspreid zijn. In deze gemeenten komen de
gelovigen samen om onderwezen te worden in de Schrift en om met
elkaar samen te zijn.
Verenigde Kerk van God legt zich erop toe om het nieuwtestamentische christendom te onderwijzen en te verduidelijken. We verlangen
ernaar om Gods manier van leven te delen met degenen die serieus
proberen onze Verlosser, Jezus Christus, te volgen. Onze dienaren zijn
beschikbaar voor advies, om vragen te beantwoorden en de Bijbel uit
te leggen. Als u contact wenst op te nemen met een dienaar of één van
onze gemeenten wenst te bezoeken, bel of schrijf ons dan. Contactgegevens treft u op onze website aan.
Aanvullende informatie: Bezoek onze websites www.beyondtoday.tv of www.verenigdekerkvangod.org om onze uitgaven, waar
onder Beyond Today, een groot aantal gratis boekjes en veel meer,
te downloaden of aan te vragen.
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