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egenwoordig ontbreekt er een belangrijk ingrediënt in
ons moderne leven. We kunnen eenvoudigweg niet over-
weg met al de stress en spanning van deze tijd. Ons men-
selijk mechanisme—hersenen en lichaam—begeeft het

onder de spanning. Een diep gevoel van eenzaamheid over -
komt de mens regelmatig, ook al leven we in een overbevolkte
wereld.

Maar waarschijnlijk is toch de meeste schade aangericht in
onze relaties met elkaar, om maar te zwijgen van onze massale
vervreemding van God. Vertrouwen is iets uit het verleden
geworden. Gevestigde maatschappelijke waarden verdwijnen
voor onze ogen. 

Mannen en vrouwen stuiten op enorme tegenstand wanneer
ze proberen om standaarden van waarheid intact te houden in
een klimaat waarin moraliteit snel verdwijnt en waarin films
ons adviseren om onszelf “over te geven aan onze duistere
kant”. Zoals een columnist bij een krant eens schreef: “We
leven in een tijdperk dat buitengewoon hard heeft geprobeerd
om absolute regels te elimineren.”

We verliezen ook meer en meer ons gevoel van veiligheid.
Een kranten-
artikel be -
schreef eens
een promi-
nent westers
land, dat
“wanneer het
land een the-
rapeut zou
hebben, de
klacht zou
kunnen wor-
den omschre-
ven als een
kwaadaardige
aanleg voor
angst, mis-
schien voor

nationale onveiligheid”.
Onze kinderen zijn werkelijk bezorgd over de toekomst

—en niet zonder reden. Het lijkt alsof banen nergens lang
worden aangehouden en veel huwelijken eindigen in echt-
scheiding.

De toekomst ziet er op zijn zachtst gezegd onzeker uit.
In de woorden van Europees Parlementslid Sir Frederick

Catherwood: “Het alles doordringende rationalisme van onze
eeuw, dat binnendringt in onze hele cultuur en filosofie, heeft
de mens tot een dier gereduceerd, dat veroordeeld is tot een
betekenisloos bestaan dat ophoudt door de dood.” De versprei-

ding van dit type van goddeloos secularisme heeft een zware
tol geëist van onze samenleving.

CRISIS OP HET WERELDTONEEL  
We leven in een tijdperk van constante crisis! Het Midden-

Oosten dreigt vrijwel elk moment te exploderen. Hoewel de
Koude Oorlog geschiedenis is, bestaan nog veel van de nucle-
aire wapens van de voormalige U.S.S.R. Diplomaten en andere
regeringsfunctionarissen herinneren ons eraan dat Rusland nog
steeds zo’n 20.000 nucleaire wapens bezit.

De dodelijke verspreiding van massavernietigingswapens is
een alles doordringend probleem. Terroristische groepen—over
het algemeen tot de tanden toe gewapend met moderne wapens
en zich slechts houdend aan hun eigen wetten—bedreigen de
stabiliteit van veel landen.

De explosieve bevolkingsgroei in vele delen van de wereld
brengt de bronnen van het bestaan tot een dieptepunt en leiden
tot verdere wereldwijde instabiliteit. Zoals The Times (van
Londen) waarschuwt: “Een alsmaar groeiende wereldbevol-
king eist zo’n hoge tol van de natuurlijke bronnen van onze
planeet dat het voortbestaan van de mensheid in gevaar wordt
gebracht . . .”

Vervuiling en andere problemen dreigen de leven in stand
houdende ecosystemen van deze planeet te verstikken. Een
schrijver waarschuwt dat “het Westen bezig is de ecologische
systemen te vernietigen waarvan haar economie afhankelijk
is”. Een beangstigend voorbeeld is het verlies van tweederde
van de oorspronkelijke bebossing op de aarde.
Milieudeskundige Francis Sullivan waarschuwde dat “wij, in
een generatie tijd, te maken krijgen met het vrijwel complete
verlies aan natuurlijke bebossing”. De bossen zijn de longen
van de aarde—en zonder longen kunnen we niet ademen.

Het is in een dergelijke bedreigde, verwarde en crisis-aan-
schouwende tijd, dat een eeuwenoud organisme—de Kerk—
geroepen is om haar werk te doen. Diep gevoelig voor haar
taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de versprei-
ding van en het onderwijs in de boodschap van het ware evan-
gelie (Matt. 24:14; 28:18-20), biedt United Church of God, an
International Association (Verenigde Kerk van God Holland), u
deze Bijbelstudie cursus aan, om daarmee aan een zeer belang-
rijke behoefte in de hedendaagse verwarde wereld te voldoen.

Voor vele miljoenen is Gods Woord een onontdekt terrein.
Toch is de Bijbel niet alleen ontworpen om menselijke wezens
te helpen staande te blijven in een wereld die gevangen is in
allerlei crises. De Bijbel bevat het goede nieuws van het
komende Koninkrijk van God—de Bijbel laat ons zien hoe
God de vele problemen van een wereld, die afstevent op een
catastrofe, zal gaan oplossen.
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Waarom de Bijbel 
het Woord van God is
“Het is al jaren mijn gewoonte om de Bijbel elk jaar in zijn geheel te lezen.”

— John Quincy Adams (President van de V.S., 1825-1829)

T

De Bijbel openbaart waarheden
die, eenmaal begrepen, uw leven
op een onvoorstelbare wijze
kunnen veranderen.



HOE OPENBAART GOD KENNIS?
Hoe openbaarde God in vroegere tijden kennis aan de
mensheid? 

“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de
vaderen gesproken had in de profeten . . .” (Hebreeën
1:1).

De Almachtige God, Schepper van alles wat we om ons
heen zien, laat de mensheid niet zonder begeleiding en rich-
ting. Hij heeft Zijn gedachten omgezet in woorden voor ons
nut. God heeft Zichzelf geopenbaard door woorden. 

De Bijbel zelf noemt Jezus Christus “het Woord” (Joh. 1:1,
14). En, volgens deze inleidende passage uit het Nieuwe
Testament, de boodschap van de Hebreeuwse Bijbel (het Oude
Testament) is het ware Woord van God (vergelijk Matt. 4:4,
Luc. 4:4, Hand. 24:14; 28:23). 

Maar hoe openbaarde God nog kostbaardere kennis?

“Heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in
de Zoon . . .” (Hebreeën 1:2).

Mozes profeteerde over een toekomstige Profeet, zoals hij-
zelf, Wiens woorden de Bijbel ons aanraadt er acht op te slaan

(Deut. 18:15, 18). De apostel Petrus identificeerde deze grote
Profeet met Je -
zus Christus Zelf
(Hand. 3:20, 22-
23). Geen twijfel
mogelijk—Jezus
Christus was die
Profeet (verge-
lijk Joh. 1:46;
Luc. 24:27)!
Jezus Christus,
als Gods eigen
Zoon, is de ultie -
me Profeet, en
Zijn woorden
zijn de essentie
van elke profetie
(Openb. 19:10).
We moeten zorg-
vuldig luisteren
naar wat Hij ons
vertelt (Matt.
17:5).

DE BIJBEL LEREN WAARDEREN

De hedendaagse alarmerende levensomstandigheden zorgen
ervoor dat veel mannen en vrouwen een diep gevoel van angst
hebben. Tegelijkertijd voelen velen een werkelijke geestelijke
honger. Het is duidelijk dat “zij voelen dat er meer is buiten
deze afgesloten doos van tijd en ruimte waarin zij zichzelf
bevinden” (Catherwood). 

Ze denken na over de realiteit van God en van de Bijbel.
Zou het kunnen zijn dat er toch nog een aantal praktische ant-
woorden is?

Deze unieke cursus is ontworpen om ons te richten op een
aantal van de meest fundamentele vragen met betrekking tot
onze vrijwel nooit eindigende zoektocht naar God. De cursus
probeert ook de onvermijdelijke implicaties voor ons persoon-
lijke gedrag te ontdekken.

Deze eerste les bestaat uit een overzicht van verscheidene
Bijbelse basisthema’s die in latere lessen meer uitgebreid zul-
len worden behandeld. 

Ten eerste richt deze les zich op vragen die we allemaal
overpeinzen: Bestaat God? Wat maakt de Bijbel anders ten
op zichte van alle andere boeken?

Waarom heeft God mannen en vrouwen geschapen? Is er
iets veel groters dan dit leven in petto voor ons?

We zullen in deze Bijbelcursus samen met u door een aan-
tal van de meest intrigerende en inspirerende delen van de
Bijbel gaan, om te proberen het werkelijke doel van ons be -
staan te ontdekken—en hoe we voldoening kunnen krijgen in
ons leven door dat grootse doel te verwezenlijken.

Jezus Christus zei: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben
en overvloed” (Joh. 10:10). De Bijbel openbaart grote waarhe-
den die, wanneer ze eenmaal begrepen worden, uw leven kun-
nen veranderen op een wijze die u niet voor mogelijk houdt.

HOE MET DEZE CURSUS TE BEGINNEN

Hier volgt een aantal punten om u te helpen het meeste uit
deze cursus te halen. Het belangrijkste punt is een van de een-
voudigste: elk vers dat wordt aangehaald zelf nalezen in uw
eigen Bijbel. Hoewel een aantal van de hoofdverzen wordt
weergegeven, raden we u ten zeerste aan om persoonlijk elke
passage na te lezen om zodoende elk vers in zijn context te
zien.

Ons belangrijkste leerboek is de Bijbel zelf. In aanvulling
op elke standaard Bijbelse aanhaling bevatten onze commen-
taren meestal aanvullende schriftuurlijke referenties die ook
van toepassing zijn. De meeste hiervan zullen verschijnen na
de term ‘vergelijk’. U zult nog meer begrip krijgen als u deze
naleest en de betekenis en het belang van elke Bijbelse refe-
rentie overpeinst. 

Deze Bijbelcursus is niet alleen ontwikkeld om u te helpen
vaardiger te worden in uw eigen persoonlijke studie, maar
ook om niets minder te doen dan u te begeleiden bij het ten
goede veranderen van uw gehele leven. We raden u ook aan
om een gratis exemplaar van ons boekje How to Understand
the Bible aan te vragen. Het biedt aanvullende informatie om
u te helpen groeien in het begrijpen van de Bijbel door uw
studie.

Het vraag-en-antwoord systeem is een enorm effectieve
manier om het Bijbelse materiaal dat in deze cursus wordt
behandeld te presenteren. Overigens worden alle bijbelcitaten
aangehaald uit de NBG-vertaling 1951, tenzij anders vemeld.

Tot slot, om u te helpen het meeste profijt uit deze lessen
te halen, zal elke les afsluiten met een aantal vragen die
terugblikken op de les, om te gebruiken om uzelf te toetsen.

Samen zullen we ons nu begeven op een ontdekkingsreis
door de Bijbel.

Christus behandelde het Oude
Testament consequent als de
ware weergave van Gods han-
delen met en Zijn goddelijke
instructie voor de mensheid.
Zijn onderricht en gesprekken
waren vol met citaten uit de
Hebreeuwse Bijbel.
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Christus’ woorden zijn hoofdzakelijk te vinden in de vier
semi-biografische verslagen van Zijn leven en onderwijs: het
Evangelie van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. En toch,
in een veel groter opzicht worden ze in de hele Bijbel gevon-
den. Jezus Zelf bevestigde de waarheid en autoriteit van de
Hebreeuwse Geschriften, gewoonlijk het Oude Testament
genoemd, door ze de Schriften te noemen (Luc. 24:44-45). Hij
zorgde ook voor de inspiratie en het opschrijven van de boe-
ken die later het Nieuwe Testament zouden worden (Joh.
14:26; 16:13).  

Christus behandelde het Oude Testament consequent als de
ware weergave van Gods handelen met en Zijn goddelijke
instructie voor de mensheid. Zijn onderricht en gesprekken
waren vol met citaten uit de Hebreeuwse Bijbel en zinspelin-
gen daarop.

Hoe leidde God de gedachten van Zijn dienstknechten?

“Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een
mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben men-
sen van Godswege gesproken” (2 Petrus 1:21).

De apostel Paulus zegt ook in 2 Timoteüs 3:16 dat elk
schriftwoord is ‘geïnspireerd’ (letterlijk ‘God-geademd’).
Over weeg de keuze van zijn woorden eens. Paulus beschreef
de Schrift door het Griekse woord theopneustos te gebruiken. 
Het eerste deel van het woord, theo, betekent ‘God’. Het
tweede deel is pneustos—wat betekent ‘geademd’. Dus zegt
de apostel, zoals sommige vertalingen het weergeven, “elk
schriftwoord is God-geademd”, hetgeen betekent dat het direct
uit de mond van God kwam.

Het is duidelijk dat onze Schepper rechtstreeks de godde-
lijke boodschap, die zowel door de apostelen als de profeten is
onthuld, heeft geïnspireerd (vergelijk 2 Petr. 3:2). Zoals we met
vele schriftaanhalingen zullen laten zien, heeft God Zijn god-
delijke boodschap bekend gemaakt aan de mens door zowel de
patriarchen en de profeten uit het Oude Testament als door de
apostelen uit het Nieuwe Testament. 

Trouwens, Petrus schaart Paulus’ brieven bij “de overige
schriften”—waarmee hij overigens voornamelijk het Oude
Testament bedoelt (2 Petr. 3:15-16). In 1 Timoteüs 5:18 haalt
Paulus twee aanhalingen aan uit de Schrift. De ene komt uit
het Oude Testament (Deuteronomium 25:4), en de andere uit
het Evangelie volgens Lucas (Luc. 10:7). Dus toen Paulus
zijn eerste brief aan Timoteüs schreef rond 64 n.Chr., werden
sommige aanvullende geschriften blijkbaar al op één lijn
gesteld met het Oude Testament en ‘Schriften’ of ‘de Schrift’
genoemd.

Bijna 4.000 keer beginnen passages uit de Hebreeuwse
Bijbel met uitdrukkingen als “de Here sprak”, “aldus zegt de
Here” en “het Woord des Heren kwam”. Van de schrift wordt
consequent benadrukt dat het uit “de mond Gods” zelf komt
(Matt. 4:4).

Toch is aan de andere kant het auteurschap van de Bijbel
tweeledig, aangezien zowel God als de mens er duidelijk bij
betrokken zijn. Onze Schepper inspireerde direct deze He -
breeuwse profeten. “Want nooit is profetie voortgekomen uit
de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven,
hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petr. 1:21). Dus
sprak God “bij monde van zijn heilige profeten” (Hand. 3:21)
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Een Close-Up
Toen de Romeinse generaal Pompeius Jeruzalem succesvol

binnenviel in de eerste eeuw voor Christus, was hij vastbe-
raden om zijn nieuwsgierigheid aangaande bepaalde verha-
len, die de ronde deden in het Middellandse Zeegebied,

betreffende de godsdienst van
het Joodse volk, te bevredi-
gen. Na het veroveren van
deze stad stelde hij het tot één
van zijn persoonlijke doelen
om de Tempelberg te be -
klimmen om de waarheid te
achterhalen voor wat betreft
de raadselachtige verhalen dat
het Joodse volk geen fysiek
beeld of afbeelding van God
had in hun meest heilige
plaats van aanbidding, het
Heilige der Heiligen.

Voor Pompeius was het on -
denkbaar om God te aanbidden zonder Hem af te beelden in
een soort fysieke gelijkenis, zoals een beeld. Dus ging Pom-
peius ‘moedig’ verboden terrein binnen, het allerheiligste hei-
ligdom – en hij overleefde het om erover te vertellen. Wat
Pompeius zag verwarde en verbijsterde hem zeer.  Hij vond
geen fysiek beeld, geen religieuze afbeelding, geen afbeel-
dende beschrijving van de Hebree uwse God – slechts een lege
ruimte. Hij verliet de tempel zonder een woord te zeggen!

Wat deze machtige afgezant uit Rome meemaakte in Jeru-
zalem had hij nergens anders op zijn reizen door het rijk
gezien. Hoe anders dan de aanbidding van andere naties!
Hoe verschillend van andere religies! Jeruzalem vertegen-
woordigde een totaal verschillende God dan waaraan de rest
van de wereld hun eer betoonde.

Pompeius begreep niet dat dit de onzichtbare God was (Hebr.
11:27), Die niet afgebeeld mocht worden door menselijke inbeel-
ding, maar Die in eeuwigheid troont (Jes. 57:15) – Degene die Zich-
zelf openbaarde aan Mozes als “Ik ben Die Ik ben” (Ex. 3:14). Deze
God heeft eeuwig leven in Hemzelf (1 Tim. 6:16).

Deze almachtige, alleswetende, onzichtbare God dient te
worden aanbeden in geest en in waarheid, omdat Hij Geest is
(Joh. 4:24). Maar bij de oude Romeinen, Babyloniërs, Assyriërs
en Egyptenaren waren religieuze afbeeldingen een normaal
onderdeel van hun godsdienst. Dit was eerst de reden waarom
Pompeius weigerde geloof te hechten aan verhalen uit Jeru-
zalem over een volk dat hun God eerde zonder gebruik te
maken van beelden. Het was niet logisch voor een Romein om
een god te aanbidden zonder te weten hoe hij eruit ziet.

Maar toen Israël uit Egypte werd geroepen – uit de verach-
telijke slavernij en religieus bedrog – werd deze generatie van
Gods volk voorgesteld aan Degene wiens unieke instellingen
Zijn volgelingen anders zouden maken dan de rest van de
wereld (Deut. 7:6). Het was dus aan een volk van ex-slaven
waaraan de Tien Geboden werden gegeven (Ex. 20:1-7) – een
morele code, niet van menselijke origine, maar van een God-
delijke auteur, overgeleverd aan het oude Israël door de Eeu-
wige God.

Pompeius de Grote 



—evenals door hetgeen door hen geschreven is (Luc. 21:22).
De logische conclusie is dat alle Schriftwoord van God komt!

Zoals The Lion Concise Bible Handbook het zegt: “Het is
interessant dat het Nieuwe Testament geen onderscheid maakt
tussen hetgeen ‘de Schrift’ zegt en wat God zegt. Aanhalingen
uit het Oude Testament worden gedaan als hetgeen God zegt,
zelfs indien God niet de spreker was in de context van het
Oude Testament” (pag. 10). 

Welke eigenschappen schrijft God toe aan Zijn Woord?

“Ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u
geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken”
(Jakobus 1:21, Statenvertaling, nadruk onzerzijds).

Paulus noemt het ook wel “het betrouwbare woord” (Titus
1:9), “het woord des levens” (Filip. 2:16) en “het woord der
waarheid” (2 Tim. 2:15). Deze krachtige uitdrukkingen helpen
ons om de ware aard van de Schrift en de God, Die daarachter
zit, te begrijpen. De helende eigenschappen en de kracht van
het Woord kunnen geplant worden in ons eigen wezen. Door
onze Schepper te zoeken, maakt Zijn Woord het voor ons
mogelijk om blijvende, goede vruchten in ons leven voort te
brengen (Jes. 55:6-13).

Van welke eigenschap van dat Woord in het bijzonder
zouden we er goed aan doen om deze ter harte te nemen?

“Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper
dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep,
dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en
het schift overleggingen en gedachten des harten”
(Hebreeën 4:12).

De Bijbel is niet ontworpen om zo nu en dan eens gelezen
te worden als slechts goede literatuur, of als een bijdrage in ons
geschiedkundig onderwijs, of zelfs als een interessante oefe-
ning in academische theologie. Het doel van het lezen en
bestuderen van Gods Woord is om te groeien in begrip van
Gods wil, om te leren leven volgens Zijn Woord. Als vervolg
op ijverige studie van de Bijbel verlangt en verwacht God actie
van onze kant (vergelijk Hebr. 4:11, 13). 

HET BESTAAN VAN GOD OVERWEGEN
“Het is verbazingwekkend dat elke mens er zich van kan ont-
houden om te onderzoeken of er een God is; of God rechtvaar-
dig is; of dit leven de enige staat van bestaan is.”

— Samuel Johnson

Meer dan 200 jaar na de periode van de literaire gigant
Samuel Johnson (1709-1784) schreef journalist en historicus
Paul Johnson: “Het bestaan of niet-bestaan van God is de be -
langrijkste vraag waarop wij mensen ooit gevraagd worden het
antwoord te geven. Indien God werkelijk bestaat, en wij dienten-
gevolge geroepen worden voor een ander leven wanneer dit
leven eindigt … wordt ons leven een voorbereiding op de eeuw -
igheid” (The Quest for God, pag. 1, nadruk onzerzijds). Dat is
mooi gezegd, maar zelfs in onze niet-kerkelijke Westerse
wereld erkent de meerderheid ten minste het bestaan van God.

Dus blijft misschien de meer relevante vraag voor ons
moderne tijdperk over: Is God werkelijkheid voor ons? Zelfs
de besten onder ons gedragen zich zo nu en dan alsof God
machteloos is om met onze misstappen om te gaan: niet in

staat om te vergeven, ons te bevrijden van schuldgevoelens en
ons terug te zetten op het rechte pad.

Toch zegt de Bijbel dat “wie tot God komt, moet geloven
dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoe-
ken” (Hebr. 11:6).

De aartsvaderen, profeten en apostelen ondervonden allen
de werkelijkheid van God op een persoonlijke wijze. Neem de
aartsvader Abraham. Hij leerde door de tijd heen, dat God in
staat was om hetgeen Hij had beloofd tot uitvoering te bren-
gen (Rom. 4:20-21). 

Natuurlijk, de Bijbel zelf trekt nooit het bestaan van God in
twijfel. De Heilige Schriften zijn gebouwd op de solide werke-
lijkheid en aanwezigheid van God. Zij zijn waarachtige getui-
gen van vele persoonlijke ontmoetingen tussen God en Zijn
verkozen dienaars—eerst de historische Hebreeuwse profeten
en later de apostelen uit de eerste eeuw. De Bijbel rekent de
Hebreeuwse profeten tot de “grote wolk van getuigen” (Hebr.
12:1), die wordt opgesomd in Hebreeën 11, welk hoofdstuk
verhaalt van vele van Gods trouwe dienstknechten.

Onderhield God persoonlijk contact met bepaalde men-
sen?

“Toen . . . riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes,
Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik” (Exodus 3:4).

Dit is het verhaal over de brandende braamstruik—de eerste
van vele persoonlijke, directe gesprekken tussen God en Mozes
(vergelijk Num. 12:6-8; Ex. 33:11).

Zoals professor Keith Ward schreef in zijn boek Religion &
Revelation: “Wanneer men de Bijbelse openbaringsverslagen
leest, vindt men lange verslagen van lange, bijna dagelijkse
gesprekken tussen Mozes en God. Het lijkt alsof God Mozes’
metgezel is, Die hem in bepaalde situaties vertelt wat hij moet
doen” (pag. 115). 

God verscheen werkelijk aan Mozes om Zijn goddelijke
woorden te onthullen, die de profeet nauwkeurig vastlegde
voor toekomstige generaties. In de Bijbel wordt ons gezegd:
“Mozes schreef al de woorden des Heren op” (Ex. 24:4).

Maakte God Zichzelf duidelijk kenbaar?

“Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God
van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.
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Net zoals een nauwkeurig afgesteld horloge
niet uit zichzelf tot ontwikkeling komt, schiep
ons ontzagwekkende universum zichzelf niet.
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Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te
aanschouwen” (Exodus 3:6).

Degene Die Mozes ontmoette was de God van de He -
breeuwse aartsvaderen zoals Abraham, die eveneens persoon-
lijk contact had gehad met dezelfde God (Gen. 18). Mozes’
aanvankelijk angstige reactie op de ontzagwekkende aanwezig-
heid van God is volledig begrijpelijk. Later overwon hij deze
angst en verzocht hij God om Hem persoonlijk te zien (verge-
lijk Ex. 33:18-23; 32:11-14; Deut. 3:24).

Velen vandaag de dag weten niet eens wie en wat God is!
Deze funda -
men tele kennis
is ontsnapt aan
het overgrote
deel van de
mensheid. De
profeet Hosea
klaagde dat het
huis van Israël
willens en we -
tens de kennis
van God had
verloren en ver-
laten, met tragi-
sche gevolgen
(Hos. 4:1-6).
Hoeveel te
meer in deze
tijd!

Vertellen de bijbelse profeten ons wie de Schepper is?

“Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uit-
spande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ont -
sproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf
en de geest aan hen die daarop wandelen” (Jesaja 42:5).

God zegt ons duidelijk dat Hij de Schepper is van zowel de
hemelen als de aarde (Gen. 1:1)—en van de menselijke wezens
(Gen. 1:26-27; vergelijk Hand. 17:24-26).

Van tijd tot tijd heeft God door de eeuwen heen ervoor geko-
zen om bepaalde mensen eraan te herinneren dat Hij de Schep-
per is van alle dingen. De aartsvader Job was zo iemand. Vier
hoofdstukken in het boek Job zijn gewijd aan het verheerlijken
van de ingewikkelde wonderen van Zijn schepping (Job 38-41).
Genesis 1 is niet het enige hoofdstuk in de Bijbel over de schep-
ping.

Kunnen we meer van God begrijpen door Zijn schep-
ping?

“Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeu-
wige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping
der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien . . .”
(Romeinen 1:20).

Een millennium daarvoor gaf koning David op gelijke wijze
uiting aan het begrip dat God Zichzelf ook onthult door Zijn
wonderbaarlijke schepping (vergelijk Ps. 19:2-7). Voor velen is
het logisch dat de schepping een Schepper vereist. Net zoals
een nauwkeurig afgesteld horloge niet uit zichzelf tot ontwik-
keling komt, schiep ons geweldige, ontzagwekkende univer-

sum zichzelf ook niet zomaar. God plande, ontwikkelde en
schiep nauwkeurig. Hij is niet een blinde horlogemaker. God
begreep volledig wat Hij aan het doen was (vergelijk Gen.
1:31; Openb. 4:11).

Stelt God dat er een direct verband is tussen geloof en
gedrag?

“De HERE ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen,
om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Al -
len zijn zij afgeweken, tezamen ontaard” (Psalm 14:2-3).

De context van Psalm 14 is duidelijk. Ongeloof en ontaard
gedrag gaan hand in hand. Echter, hoe beter we God kennen en
begrijpen, hoe beter ons christelijk gedrag vermoedelijk zal zijn. 

Hoe is Gods benadering en houding ten opzichte van Zijn
volk, ondanks het feit dat God Geest is (Joh. 4:24) en ver
boven ons verheven is wat betreft aard en gestalte?

“Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid
troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het
heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van
geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrij-
zelden te doen opleven” (Jesaja 57:15).

“Dit prachtige systeem van de zon, planeten en kome-
ten kan slechts voortkomen uit de overlegging en heer-
schappij van een intelligent en machtig Wezen...”

Sir Isaac Newton
(17e-eeuwse Britse wis- en natuurkundige)

“Het is onmogelijk om de
wereld rechtvaardig te besturen
zonder God en de Bijbel.”

George Washington
(De eerste president van 

de Verenigde Staten)

“Persoonlijk ben ik altijd van
mening geweest ... dat de Almach-
tige God, verre van wat de mees-

ten denken, namelijk dat Hij het universum in werking
heeft gesteld en daarna het drama zichzelf heeft laten
opvoeren, een altijd aanwezige, alomtegenwoordige
arbiter is in alle aangelegenheden.”

Paul Johnson
(20e-eeuwse Britse journalist en historicus)

“Ik wil [Gods] gedachten kennen; de rest is detail.”
Albert Einstein

(20e-eeuwse Duits-Amerikaanse wetenschapper)

“De intellectuele schoonheid van de orde die door de
wetenschap is ontdekt, is verenigbaar met de fysieke
wereld, waarachter de geest van de goddelijke Schepper
schuilt.”

John Polkinghorne
(20e-eeuwse Britse wetenschapper en auteur)

We vinden overvloedig 
wetenschappelijk bewijs uit 
vele leergebieden die het be-
staan van God bevestigen.
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God “troont in eeuwigheid” en is daarom niet onderworpen
aan de fysieke wetten van tijd en ruimte. Toch is Hij snel om te
vergeven en degenen, die werkelijk berouwvol zijn en die in
hun harten wensen Zijn wil te doen, aan te moedigen (Jes.
55:6-7). 

En hoewel er overvloedig wetenschappelijk bewijs is uit
vele leergebieden, die het bestaan van God bevestigen, het
meest belangrijke bewijs blijft toch persoonlijk.

Wanneer wij een persoonlijke, geestelijke relatie met God
als onze Vader en Jezus Christus als onze oudere Broer ontwik-
kelen, weten we dat Zij bestaan.  

We zouden de kracht van Gods Woord niet moeten onder-
schatten. Lydia van Tyatira hoorde de prediking van de apostel
Paulus. Het gevolg daarvan was: “. . . en de Here opende haar
hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus ge -
zegd werd” (Hand. 16:14; vergelijk Rom. 10:14-15).

WAAROM DE BIJBEL ANDERS IS
Gedurende zijn lange en moeilijke ‘reis’ heeft de Bijbel de

vele aanvallen met succes doorstaan. Hoewel de Bijbel in de
Middeleeuwen verboden was, in de 19e eeuw gebombardeerd
werd met kritiek, en in de 20e eeuw in het algemeen werd
verwaarloosd, geeft hij niettemin nog steeds betrouwbare
hoop en begeleiding aan de mensheid.

Zoals de auteur David Ewert het zei: “De Bijbel heeft niet
alleen de tand des tijds doorstaan, maar ook herhaalde po -
gingen van de vijanden van God om de Bijbel te vernietigen”
(From Ancient Tablets to Modern Translations, pag. 16).

Hoewel vele auteurs de Bijbel hebben geschreven, raakt de
opmerkzame lezer zich er geleidelijk van bewust dat een grote
kracht aan het werk is de bladzijden van Genesis tot Open -
baring te doordringen. Geen wonder dat de apostel Paulus de
vroege christenen eraan herinnerde dat de Heilige Schriften de
“woorden Gods” zijn (Rom. 3:2). Het zijn heilige uitspraken.

Toen God Zichzelf onthulde op de berg Sinaï, gebood Hij
Mozes Zijn Woord vast te leggen en over te brengen aan het
volk (Deut. 5:31; 6:1; 17:18, 31:24-26). Uiteindelijk werd het
de gewoonte de Schriften hardop voor te lezen in de tempel te
Jeruzalem en elders. Burgers konden ze horen, begrijpen en er
vervolgens naar handelen. 

We kunnen bijvoorbeeld zien dat Jezus Christus toegang
had tot de Schriften en dat Hij ze hardop voorlas in de syna-
goge te Nazareth (Luc. 4:16-22). De toehoorders verwonder-
den zich over Christus’ genadige woorden toen Hij Jesaja’s
profetie op Zichzelf toepaste.

Later werden de apostelen geïnspireerd om brieven te
schrijven aan de Kerk, waarin ze vaak de Heilige Schriften
uitlegden. Met andere schrijvers en volgelingen van Christus
schreven ze de verslagen van Christus’ leven en werk neer, die
later algemeen bekend werden als de Evangeliën. God zorgde
ervoor dat deze unieke brieven bewaard werden voor latere
generaties (2 Petr. 1:15).

Eeuwen later, na de uitvinding van de boekdrukkunst en de
vertaling van de Schriften in moderne talen, kregen ook de
gewone mensen toegang tot de Heilige Bijbel. Vandaag de dag
is dit Boek der Boeken toegankelijk in vrijwel alle naties.
Toch werken de wereldse gedachtepatronen van onze moderne
tijd als een sterke beperking om de bladzijden ervan te lezen
en te begrijpen.

De basisgedachte van de wereld van vandaag houdt mensen
meestal weg van de Bijbel. Daarom zijn magazines en cursus-
sen, die Gods Woord duidelijk uitleggen en uiteenzetten, abso-
luut noodzakelijk. We dienen de Bijbel te lezen met goddelijk
begrip!

Hoe communiceert God met Zijn schepping? 

“Want zie, Hij, die de bergen formeert en de wind schept,
en de mens te kennen geeft wat zijn overleg is, . . . HERE,
God der heerscharen, is zijn naam” (Amos 4:13).

Door de mens naar Zijn eigen beeld te scheppen, zorgde
God ervoor dat communicatie mogelijk zou zijn. Vervolgens
zijn menselijke wezens met Gods hulp in staat te begrijpen en
te antwoorden op Zijn geestelijke doelen. 

Was God, toen Hij wilde dat Zijn volk zou terugkeren naar
Jeruzalem uit
hun Babylo-
nische balling-
schap, in staat
om dit te be -
werkstelligen
door een be -
langrijke bood-
schap aan een
oude koning te
zenden die deze
taak zou uitvoe-
ren?

“In het eerste
jaar van
Kores, de
koning van
Perzië, wek te
de HERE,
opdat het
woord des
HEREN, door
Jeremia ver-
kondigd, zou
worden voltrokken, de geest van Kores, de ko  ning van
Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in
geschrifte, deze oproep te doen uitgaan” (Ezra 1:1).

God kan communiceren met wie Hij maar wil, zelfs met
wereldse koningen en leiders als Kores. Salomo bemerkte
eens: “Het hart van de koning is in de hand des Heren als
waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt”
(Spr. 21:1; vergelijk Ezra 6:22; 2 Kron. 36:22-23).

Hoe openbaarde God de waarheid omtrent de heilige iden-
titeit van Zijn Zoon?

“Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona,
want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar
mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 16:17, verge-
lijk de verzen 13-16).

Veel belangrijker dan boodschappen aan ongelovige konin-
gen is Zijn kostbare waarheid die God heeft geopenbaard aan
Zijn apostelen en profeten—die op hun beurt deze waarheid
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Vandaag de dag is dit Boek
der Boeken toegankelijk in
vrij   wel alle naties. Toch oefent
de wereldse gedachtegang van
onze moderne tijd een krach-
tige aversie tegen het lezen en
be grij pen van zijn bladzijden.



hebben bewaard voor toekomstige generaties (vergelijk Amos
3:7; 2 Petr. 3:2; Ef. 2:19-20). Vandaag de dag is ons begrip van
Gods Woord gebaseerd op dezelfde ge schreven openbaring (2
Petr. 1:19-20). Geestelijke verlichting van de Geschriften duurt
nog tot in onze huidige tijd voort (vergelijk Joh. 17:20; Matt.
28:20).

Wat was een van de belangrijkste manieren waarop God
Zijn waarheid onthulde aan de vroege Kerk?

“En zij ble-
ven volharden
bij het onder-
wijs der apo -
stelen en de
gemeenschap,
het breken
van het brood
en de gebe-
den” (Hande -
lingen 2:42).

De term
onderwijs
houdt nauw
verband met
Gods Woord.
Het onderwijs
der apostelen
vat de christe-

lijke manier van leven samen. Deze gemeenschappen in het
begin van de eerste eeuw hadden niet de boeken die wij nu het
Nieuwe Testament noemen. 

Toch hadden zij speciaal verkozen apostelen die hen onder-
wezen uit de Hebreeuwse Bijbel alsmede bleven herhalen wat
zij zelf uit de eerste hand hadden geleerd van Jezus Christus
(vergelijk Luc. 6:12-13; Matt. 28:18-20). Hun autoriteit kwam
direct van Christus. “Wie u ontvangt, ontvangt Mij,” zei Jezus
(Matt. 10:40; Joh. 13:20).

Christus’ verkozen apostelen kregen een unieke rol als eer-
ste-generatie getuigen—een functie die aan niemand van een
latere generatie werd toebedeeld. Jezus vertelde hen: “En gij
moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij”
(Joh. 15:27). En de apostel Johannes schreef: “En dit is de
verkondiging die wij van Hem gehoord hebben en u verkondi-
gen…” (1 Joh. 1:5; vergelijk Ef. 3:4-5; Hand. 1:22; 1 Kor.
15:1-8).

Door de kracht die zij van de Heilige Geest kregen, leefden
de vroege apostelen en hun bekeerlingen eigenlijk het Nieuwe
Testament voordat het op schrift was gesteld. Hun levens
vormden het vlees, de botten en de spieren van wat later het
geschreven Nieuwe Testament zou worden.

Johannes schreef toen hij de ervaringen van deze aposto -
lische getuigen samenvatte: “Hetgeen was van den beginne,
hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met
onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze
handen getast hebben van het Woord des levens—het leven
toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en ver-
kondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons
geopenbaard is—hetgeen wij gezien en gehoord hebben, ver-
kondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt

hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn
Zoon Jezus Christus” (1 Joh. 1:1-3).

Wat zijn Gods bedoelingen met de mens?

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het
woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil,
om u een hoopvolle toekomst te geven” (Jeremia 29:11).

God sprak deze bemoedigende woorden uit tegen een natie
die eeuwen geleden in Babylonische ballingschap was, maar ze
gelden vandaag de dag nog steeds. Zijn Woord biedt een bood-
schap van hoop en een schitterende toekomst, zowel voor indi-
viduen als voor gehele naties.

Gods woorden gelden vandaag de dag net zo goed als toen
ze lang geleden voor het eerst werden opgeschreven. De men-
selijke natuur is tijdloos. De mannen en vrouwen van vroeger
hadden dezelfde natuur (Jak. 5:17; Hand. 14:15). Zij waren
niet een ander soort mensheid. De dingen die hen overkwamen
zijn ons ter lering, bemoediging, hoop, troost—en soms als een
heilige waarschuwing (vergelijk 1 Kor. 10:11; Rom. 15:4).

Wat garandeert God ons aangaande Zijn Woord?

“Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neer-
daalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst
de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitsprui-
ten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo
zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het
zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat
Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend”
(Jesaja 55:10-11).

God spreekt Zijn Woord niet tevergeefs uit. Het zal Zijn
grote doel op aarde bereiken!

Wat heeft God nodig om aanvullende kennis te delen?

“Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoor-
grondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet”
(Jeremia 33:3).

We dienen eerst een geestelijke honger naar Gods Woord te
hebben (Matt. 5:6). Dan, door het lezen en bestuderen van de
Bijbel, kunnen we basiswaarheden ontdekken over God en
Zijn geopenbaarde manier van leven. Dit kunnen we ook toe-
gepast zien door feitelijke gebeurtenissen in de levens van
Zijn gekozen dienaren. Deze Bijbelse onderwijzingen en
voorbeelden belichten Zijn karakter en illustreren Zijn wil
voor ons (vergelijk Spr. 3:1-6). We kunnen op God vertrou-
wen dat Hij ons zal leiden om onze levens over rechte paden
te laten gaan wanneer wij Hem grondig gehoorzamen.

Auteur John Stott schreef: “De Bijbel is het prisma waar-
door het licht van Jezus Christus gebroken wordt in zijn vele
schitterende kleuren.” Christus is het levende Woord van God!

Gedurende welk tijdsbestek moet Gods Woord onze lei-
draad zijn?

“Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van
onze God houdt eeuwig stand” (Jesaja 40:8).

Het zekere lot van Gods Woord houdt, zoals geprofeteerd,
duizenden jaren stand (vergelijk Ps. 119:89, 111, 142, 152,
160). Jezus Christus zei: “De hemel en de aarde zullen voor -
bijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”
(Luc. 21:33).
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HOE DE BIJBEL GEBROKEN
RELATIES HELPT TE VERSTEVIGEN 

Van het begin tot het eind is de Bijbel een boek over relaties
—over hoe ze nieuw leven kunnen worden gegeven en hoe ze
kunnen worden hersteld.

Niets karakteriseert onze moderne tijd meer dan gebroken,
niet functionerende, persoonlijke relaties. Inderdaad begon de
eerste afbrokkeling niet lang na de schepping van het menselijk
leven zelf. Adam en Eva raakten vervreemd van God, hun oud-
ste zoon doodde zijn broer, en zulke afbrokkelingen continueer-
den vanaf dat moment tot in onze tijd van ontwrichte menselijke
relaties.

De Britse opperrabijn, Jonathan Sacks, beschrijft de algemene
staat van onze relaties. “Tegenwoordig zijn veel delen van
Groot-Brittannië en Amerika getekend door vandalisme, geweld-
dadige criminaliteit en een gebrek aan beleefdheid; door de afta-
keling van de familie en de wijdverbreide verwaarlozing van
kinderen; door een erosie van vertrouwen en een algemeen ver-
lies aan geloof in de kracht van regeringen om een aantal van
onze diepst gewortelde problemen aan te pakken, en door een
wijdverbreid gevoel dat we de controle verliezen over zaken die
van belang zijn voor ons toekomstig welzijn.”

We vertrouwen elkaar niet meer. Relaties hebben hun duur-
zaamheid verloren. Levenslange huwelijken zijn niet langer
meer de geaccepteerde norm. Duurzame carrières verdwijnen. 

Tot voor kort kon men verwachten 40 jaar voor dezelfde baas
te werken en dan met pensioen te gaan met een bedrijfspensioen
en wellicht een gouden horloge. Niets van dat alles meer. Jonge

mensen kunnen nu verwachten dat zij verschillende beroepen
moeten leren tijdens hun leven, met de bijgaande ontwrichting
van relaties, alleen al om economisch gezien te overleven.

De diagnose is simpel. Relaties die succesvol zijn, zijn geba-
seerd op alge-
mene regels.
Wanneer stan-
daarden on -
duidelijk worden
en men niet over-
een kan komen
om dezelfde
waarden te accep-
teren en daaraan
vast te houden,
groeit de maat-
schappij scheef.
Er moeten afge-
sproken principes
zijn die de men-
sen dienen te vol-
gen; anders zullen
we alsmaar chaos
in onze relaties
ondervinden.

De Bijbel is
het boek over
relaties. Het
benadrukt de belangrijkste relatie die elk menselijk wezen
maar kan hebben—die met God Zelf! Het laat zien hoe verzoe-
ning met God tot een juist herstel van onze relaties met andere
mensen leidt—huwelijkspartners, vrienden, andere kerkleden
of collega’s.

Wat is de aard van Gods relatie met Zijn Zoon Jezus?

“De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen
gegeven . . . Want de Vader heeft de Zoon lief en toont
Hem al wat Hij zelf doet . . .” (Johannes 3:35; 5:20). 

Vele andere schriftgedeelten laten zien dat Hun relatie er
een is van liefde, harmonie, samenwerking en aandacht voor
de ander. Hun relatie is een perfecte relatie!

Bieden de Vader en Christus aan om Hun eigen harmoni-
euze liefde uit te breiden naar mannen en vrouwen die
naar het beeld van God gemaakt zijn?

“Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij
liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn
Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem open-
baren” (Johannes 14:21).

God de Vader en Christus de Zoon breiden Hun liefde uit
naar alle mensen. Maar merk op dat Hun liefde is gebaseerd op
het aanhangen van eeuwige waarden en standaarden die in het
leven geroepen zijn door de Vader. “Wie Mij niet liefheeft
bewaart Mijn geboden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet
van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft” (vers 24;
vergelijk 1 Joh. 4:16-19; Joh. 17:22-26).

De Vader en de Zoon zijn volledig één in de wetten van
waaruit Zij de mensheid regeren. Deze wetten laten Gods weg

“Mijn verering van de Bijbel gaat zo ver, dat hoe vroe-
ger mijn kinderen erin beginnen te lezen, hoe zekerder
mijn hoop zal zijn dat zij bruikbare burgers van hun land
zullen blijken te zijn”

John Quincy Adams
(President van de Verenigde 

Staten, 1825-1829)

“Ik geloof dat de Bijbel het beste
geschenk is dat God ooit aan de
mens heeft gegeven”

Abraham Lincoln
(President van de Verenigde 

Staten, 1861-1865)

“Tijdens geen enkel moment van verbijstering en
ellende heeft de Bijbel gefaald om mij licht en kracht te
schenken”

Robert E. Lee
(Hoofd Bondsgenoot-generaal gedurende 

de Amerikaanse Burgeroorlog)

“Er zijn in de gehele Bijbel meer betrouwbare teke-
nen van authenticiteit te vinden dan in de gehele
wereldse geschiedenis”

Sir Isaac Newton
(17e-eeuwse Britse wis- en natuurkundige)

Abraham Lincoln 
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Zelf, en hoe verzoening met
God leidt tot een juist herstel
van onze relaties met anderen.
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van liefde zien en zijn gegeven voor het welzijn van de mens-
heid (1 Joh. 5:3; 2 Joh. 6; Deut. 5:33). Degenen die zich tegen
deze wetten van liefde verzetten, brengen onvoorstelbaar lijden
en ellende over zichzelf en anderen. Vaak manifesteert deze
ellende zich in de vorm van gebroken, niet functionerende,
menselijke relaties.

Wat wordt nog meer aangeboden, zowel nu als in eeuwig-
heid, aan degenen die de geestelijke standaarden en waar-
den van Jezus Christus en de Vader willen volgen?

“Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren
en mijn Vader
zal hem lief-
hebben en Wij
zullen tot hem
komen en bij
hem wonen”
(Johannes
14:23).

“Doch allen,
die Hem aan-
genomen heb-
ben, hun heeft
Hij macht
gegeven om
kinderen
Gods te
worden”
(Johannes
1:12).

“. . . Doch de
godsvrucht is
nuttig tot
alles, daar
zij een belofte
inhoudt van
leven, in
heden en
toekomst” 
(1 Timoteüs
4:8).

Behoud is
datgene wat
om niet wordt
aangeboden
aan degenen

die nu geroepen zijn en bereidwillig zijn om zich te bekeren
van hun misstappen in het verleden, door gehoorzaam te wor-
den aan de Vader (vergelijk Hand. 2:37-39). 

Merk op dat bekering, waterdoop en het opleggen van han-
den de specifieke Bijbelse voorwaarden zijn om de Heilige
Geest te ontvangen. Het bezitten van de Heilige Geest van God
is essentieel voor behoud (vergelijk Titus 3:4-7). Ons gratis
boekje De Weg naar Eeuwig Leven legt in detail deze Bijbelse
doctrines uit.

Dienen onze relaties de harmonie tussen de Vader en de
Zoon te reflecteren? 

“En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft,
moet ook zijn broeder liefhebben” (1 Johannes 4:21).

Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods lief-
hebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden
doen” (1 Johannes 5:2).

De liefde wordt geregeerd en gedefinieerd door eeuwige
waarden die voortkomen uit de troon van God zelf (1 Joh.
2:3-7). De enige werkelijke oplossing voor onze droevige
staat van verscheurde relaties is bekering en het naleven van
de Tien Geboden van God—welke ware liefde jegens God en
de naaste definiëren—zowel naar de letter als naar de geest
(vergelijk Jak. 2:8-12; Rom. 13:8-10; 1 Joh. 3:10).

Juiste relaties met God en mens zullen ons leiden naar een
groter begrip van het doel van het leven.

HET GROTE MYSTERIE 
BEANTWOORDEN:

WAAROM SCHIEP GOD DE MENS?
“Astronomen keken met de Hubble Ruimte Telescoop 8.000
lichtjaren in de kosmos, en het leek alsof het oog van God
terug staarde”

— National Geographic, april 1997

Wetenschappelijke vooruitgang zoals de uitvinding van de
Hubble Ruimte Telescoop hebben ons in staat gesteld om te
gluren over de drempel van de aarde in de geheimen van een
onbegrensde ruimte. Maar hoe passen wij nietige mensen in de
onbegrensde stroom van het universum? Waar komt de Bijbel
in dit alles om de hoek kijken? Heeft ons doel hier op aarde
iets te maken met de eindeloze kosmos?

Hebben wij een rendez-vous met oneindigheid? Gaat ons
uiteindelijke doel zo ons verstand te boven dat het menselijk
intellect nauwelijks de grootheid ervan kan begrijpen? Wat is
ons doel op aarde? Hoe ziet onze toekomst eruit?

De overleden Amerikaanse auteur Norman Cousins vroeg
eens: “Hoe zijn de voorwaarden ontstaan die menselijk leven
mogelijk maakten? Hoe zijn zij samengekomen in vitale
samenvloeiing?” Voor velen die onderwezen zijn in de Joods-
Christelijke ethiek, ligt het werkelijke antwoord in de eerste
hoofdstukken van Genesis.

Maar zoals Cousins ook opmerkte: “De primaire vraag is
niet: ‘Waar kwam het leven vandaan?’, maar: ‘Wat kan het
menselijk leven worden?’ . . . (Bedenk,) wij behoren tot een
nog niet voltooide soort” (Human Options, nadruk onzerzijds). 

Wat is ons uiteindelijke doel—onze rol in deze onmete-
lijke kosmos?

“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op
het openbaar worden der zonen Gods” (Romeinen 8:19).

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen”
(2 Korintiërs 5:17).

Het is duidelijk dat het doel van het leven verband houdt
met de schepping. Het eindigde niet bij de fysieke schepping
van Genesis hoofdstuk 1. De huidige nadruk ligt op de gees-
telijke schepping die God teweeg brengt in de levens van
bekeerde mensen (vergelijk Gal. 6:15). 
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Wetenschappelijke vooruitgang
zoals de Hubble Telescoop heeft
ons in staat gesteld om te
gluren over de aardse drempels
in de geheimen van een onbe-
grensde ruimte. Maar hoe pas-
sen wij nietige mensen in dit
onbegrensde en waar komt de
Bijbel om de hoek kijken?



Was het mysterie van de mens altijd al bekend? 

“. . . Naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang
verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische
schriften . . . bekendgemaakt onder alle volken”
(Romeinen 16:25-26).

Het zoeken door de apostel Paulus was om “allen te verlich-
ten, opdat [de mensen] mogen begrijpen wat de gemeenschap
aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verbor-
gen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door
Jezus Christus” (Ef. 3:9, HSV).

Zelfs vandaag de dag begrijpen slechts degenen die door de
Bijbel “eerstelingen” worden genoemd—degenen die God nu
op dit moment tot behoud roept—werkelijk dit mysterie (ver-
gelijk Joh. 6:44, 65). Het is de missie van de Kerk van God
om dit mysterie te verkondigen, te verduidelijken en kenbaar
te maken.

Dit is niet de enige dag van behoud. De meeste mensen zijn
onbekend met Gods grote plan en hebben de mogelijkheid tot
behoud nu niet gekregen. Ons gratis boekje Gods plan volgens
Zijn heilige dagen geeft u de volledige achtergrond om dit
essentiële Bijbelse thema te begrijpen.

Omvat onze toekomstige rol een familie-relatie?

“En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en
dochteren zijn, zegt de Here, de Almach tige” (2 Korintiërs
6:18).

Paulus ver-
telde de christe-
nen te Galatië:
“Want gij zijt
allen zonen van
God, door het
geloof, in
Christus Jezus”
(Gal. 3:26). God
is bezig Zijn toe-
komstige familie
te scheppen,
kneden en vor-
men. Deze fami-
lie zal volledig
bestaan uit gees-
telijke wezens—
bestemd om in
het Koninkrijk
van God als Zijn
kinderen te zijn,
met eeuwig
leven geschon-
ken door hun
Vader.

Is het mogelijk
voor ons, als
fysieke, mense-
lijke wezens, volledige en complete familieleden van het
Koninkrijk van God te zijn—nu in deze tegenwoordige
tijd—in dit tijdperk van de mens?

“Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kun-
nen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke
beërft de onvergankelijkheid niet” (1 Korintiërs 15:50).

Om onsterfelijkheid, die God en Jezus Christus al bezitten,
te verkrijgen, moet onze hele samenstelling veranderd worden.
Zoals Paulus het zegt: “En gelijk wij het beeld van de stoffe-
lijke [Adam] gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de
hemelse [Jezus Christus] dragen” (vers 49; vergelijk Filip.
3:20-21; 1 Tim. 6:16).

Wanneer zal deze majestueuze en wonderbaarlijke veran-
dering precies plaats vinden?

“Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de
opstanding der doden door een mens. Want evenals in
Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde:
Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn
bij zijn komst” (1 Korintiërs 15:21-23).

Deze geweldige verandering vindt plaats op het tijdstip
van de opstanding van degenen die gestorven zijn in Christus,
tezamen met ware Chris tenen die nog steeds in leven zijn bij
Zijn komst. Het tijdstip voor deze verbazingwekkende

De Bijbel: De boeken (Grieks, biblia) die erkend
worden als canoniek (gezaghebbend) door de vroege
Christelijk Kerk. Het omvat zowel de boeken van de
oude Hebreeuwse profeten als die van de apostolische
getuigen van Jezus Christus.

De Hebreeuwse Bijbel: De boeken van het Oude
Testament.

De talen van de Bijbel: Voornamelijk oud-
Hebreeuws in het Oude Testament (Aramees in een
klein gedeelte van het boek Daniël) en oud-Grieks in
het Nieuwe Testament. 

Het Nieuwe Testament: De 27 gezaghebbende boe-
ken van de apostolische geschriften: de vier Evangeliën
van Christus, Handelingen (een geschiedenis), 21 apos-
tolische brieven en het boek Openbaring.

Het Oude Testament: Die boeken die de
Hebreeuwse Bijbel omvatten, die algemeen geaccep-
teerd zijn door Christenen,  door Joden en voor een
bepaald gedeelte door Moslims. Het omvat een drie-
voudige indeling: de Wet (de vijf boeken van Mozes),
de Profeten en de Geschriften.

Godsspraken: In het Nieuwe Testament betekent de
term goddelijke uitspraken en refereert naar het gehele
Oude Testament of speciale gedeeltes eruit. 

De Geschriften: De door God geïnspireerde
geschriften uit zowel het Oude als het Nieuwe
Testament. De term Geschriften wordt in het Nieuwe
Testament gebruikt om zowel de Hebreeuwse Bijbel
(Luc. 24:44-45) als de nieuw-apostolische, geïnspi-
reerde geschriften mee aan te duiden.

Secularisatie of Secularisme: Het doodzwijgen van
het bovennatuurlijke en impliciete ontkenning van de
Schepper in het verklaren van het menselijk bestaan.

Waarom de Bijbel het Woord van God is 11

Gods Geest ontvangen betekent
de belofte of het onderpand dat
wij onze volledige beloning zul-
len ontvangen—opwekking tot
eeuwig leven als kinderen Gods.

VERKLARENDE WOORDENLIJST 
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gebeurtenissen is de tweede komst van Jezus Christus (verge-
lijk 1 Tess. 4:16-17).

Een woord ter verduidelijking: deze opstanding wordt
zowel de “eerste opstanding” (Openb. 20:4-6) genoemd als
“een betere opstanding” (Hebr. 11:35). Gods plan omvat
meer dan één opstanding. Ons boekje Is Er Leven Na de
Dood legt de belangrijke verschillen uit. 

Maar
heeft God
in Zijn
barmhar-
tigheid
christenen
een tegen-
woordige
garantie
voor deze
verba-
zing -
wekkende
belofte
geschon-
ken? 

“En
indien de

Geest van Hem [de Vader], die Jezus uit de doden heeft
opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit
de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken door zijn Geest, [die] in u woont”
(Romeinen 8:11).

Het ontvangen van Gods Geest betekent de belofte of
het onderpand dat we onze volledige beloning zullen
ontvangen—namelijk opgewekt worden tot eeuwig
leven als de kinderen van God. Vooropgesteld dat we
trouw blijven, is deze Geest onze garantie van eeuwig
leven in het Koninkrijk van God (2 Kor. 1:22; 5:5).
Degenen die de Heilige Geest nu in deze tijd ontvangen,
zullen lid worden van Gods eeuwige familie op het
moment van de eerste opstanding (vergelijk Rom. 8:18-
19; Ef. 1:13-14).

Wat is Gods plan met betrekking tot Zijn familie? 

“Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren
bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons,
opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”
(Romeinen 8:29).

“Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen
bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te bren-
gen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou
volmaken. Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd wor-
den, zijn allen uit één (hebben dezelfde oorsprong, NBV);
daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen”
(Hebreeën 2:10-11).

God is een grote familie aan het creëren met vele kinderen.
De apostel Paulus schreef over “alle geslacht in de hemelen en
aarde” van God (Ef. 3:15), maar altijd met het oog op de leden
van vlees en bloed die uiteindelijk onsterfelijkheid zullen bezit-
ten en eeuwig leven in dat fantastische familie-koninkrijk (ver-
gelijk 2 Petr. 1:4). 

Schrijft u alstublieft om ons gratis boekje Wat is uw Bestem-
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Hulp aan Lezers
Op onze kantoren ontvangen we allerlei soorten brieven

en telefoontjes — sommige simpelweg om te bedanken
voor het magazine The Good News of onze boekjes, maar
andere bevatten vragen over de Bijbel, zijn doctrines en hoe
deze van invloed zijn op ons persoonlijke leven.
Indien u vragen heeft over of commentaar op het materiaal
dat in deze cursus wordt aangeboden, weest u dan zo vrij om
contact op te nemen met het kantoor in uw land of in het
land dat het dichtst bij u ligt. Een van onze persoonlijke cor-
respondenten zal u graag van dienst zijn (zie de voorbeeld
brief hieronder). Ook als u een gesprek wilt hebben met een
dienaar van Verenigde Kerk van God zullen we graag een
persoonlijke afspraak voor u regelen — zonder enige ver-
plichting.

Voorbeeld brief
“Hoe kunnen we weten dat de Bijbel het Woord van God
is?”

P. H., Birmingham, Engeland

Welk bewijs zou een overtuigde scepticus of atheïst accep-
teren als bewijs dat de Heilige Bijbel het Woord van God is?
Uiteindelijk is het eigenlijk een zaak van geloof wat je wílt
geloven. Iemand moet er eerst voor open staan en de woor-
den van Jezus Christus en de andere schrijvers van de Geschrif-
ten willen accepteren. 

Zelfs degenen die werkelijk aanwezig waren tijdens de pre-
diking door Jezus Christus hadden moeite om te geloven dat
Hij de Messias was, de Zoon van God. Er was waar geloof voor
nodig om dat feit te accepteren. Sommigen hadden dat, maar
velen niet (Joh. 8:30, 42-46). Christus zei: “Wie uit God is, hoort
de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God
niet zijt” (vers 47). Maar degenen die God toebehoren zullen
de woorden van Zijn Zoon geloven en Hem volgen.

De Joden in de dagen van Jezus stelden de vraag: “Hoe
lang houdt Gij onze ziel nog in spanning? Indien Gij de Chris-
tus zijt, zeg het ons ronduit.” Maar Jezus antwoordde: “ Ik heb
het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in
de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij, maar gij gelooft
niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen
horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij” (Joh. 10:
24-27). Zijn wij bereid te luisteren naar de stem van Jezus Chris-
tus? Als u Christus accepteert, Die sprak als de Zoon van God
met goddelijke autoriteit, kunnen we verdergaan met het
beantwoorden van de vraag: “Hoe kunnen we weten dat de
Bijbel het Woord van God is?” Want het is Jezus Zelf Die het
antwoord hierop geeft.

Hij sprak met gezag en haalde vaak schriftgedeeltes uit het
Oude Testament aan als een bron van geïnspireerde waarheid.
Hij citeerde ten minste 36 passages uit de Hebreeuwse Bijbel
en bij vele andere gelegenheden refereerde Hij aan het Oude
Testament zonder het expliciet te citeren. Hij accepteerde de
nauwgezetheid en het gezag zonder meer door anderen te

We nemen aan dat de mens altijd
een oplossing weet—maar uitein-
delijk moeten we de teleurstellende
feiten accepteren. Onze problemen
stapelen zich op.



ming? om de grootsheid van deze wonderbaarlijke Bijbelse
waarheid te begrijpen. Het zal u helpen de verbazingwekkende
toekomst die God voor u heeft bestemd, te begrijpen.

HET GROTE ONBEKENDE
ONTDEKKEN: ONS ONGELOOFLIJK

MENSELIJK POTENTIEEL
Een prominente religieuze leider gaf recent het dilemma aan

waar wij mee worden geconfronteerd: “Het is niet eens zozeer
dat we te maken hebben met problemen. Het is eerder het
gevoel dat we geen oplossingen meer hebben, dat we een
impasse in het publieke leven hebben bereikt.”

Lees uw dagblad. Regelmatig beloven onze politici ons een
beter leven, grotere veiligheid, betere toegang tot gezondheid
en rijkdom en een veelheid aan andere goede dingen. Er zul-
len zich onder ons groepen vormen om te eisen dat er een of
andere noodmaatregel wordt genomen om criminaliteit in de
buurt een halt toe te roepen, om de overheid te dwingen de
beknellend hoge belastingen drastisch te verlagen, of om iets
anders te doen waarvan we denken dat het ons leven zal ver-
beteren. Uiteraard, zo denken we, zal de kracht van het volk
het wel voor elkaar krijgen—maar uiteindelijk moeten we de
grimmige en teleurstellende realiteit, dat onze problemen zich
blijven vermeerderen, onder ogen zien.

Vanwege inadequate samenwerking en toewijding op alle
niveaus, hebben zelfs de oprechte pogingen van beroemde
media-persoonlijkheden het niet voor elkaar gekregen om een
permanente ommekeer te brengen in de honger en armoede in
Afrika. De armen en dodelijk zieken zijn ook in de welvarende
westerse wereld overduidelijk aanwezig. Weinig menselijke

ervaringen zijn zo ontmoedigend als het hardnekkige gemis
aan vooruitgang met betrekking tot het oplossen van vele van
onze meest drei-
gende proble-
men. “Een lang-
gerekt hopen
maakt het hart
ziek,” zegt
Spreuken 13:12.

Maar is het
mogelijk dat de
moderne techno-
logie uiteindelijk
onze zwakke
menselijke
beperkingen te
boven gaat?
Zullen de zich
opeenstapelende
effecten uitein-
delijk het diep-
gewortelde nega-
tieve denken, dat de menselijke vooruitgang al sinds mensen-
heugenis belemmert, overwinnen? Kan de leiding van een
computer-technocratie het antwoord geven? Laten we al
onze technologische vooruitgang in een duidelijk perspectief
plaatsen.

Het is duidelijk dat technische vooruitgang op het gebied
van communicatie nooit onderschat mag worden. Het veran-
dert onze beschaving in een tempo als nooit tevoren. Zoals het
voorwoord van een nieuwsblad het bekeek: “We gaan door een

vertellen dat zij moesten geloven wat Mozes en de profeten had-
den gezegd. De apostel Petrus schreef: “Want nooit is profetie
voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige
Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken”
(2 Petr. 1:21). Petrus liet zien dat de profetische woorden afkom-
stig waren van God, Die menselijke instrumenten leidde door de
kracht van de Heilige Geest. Hetgeen de profeten schreven, werd
door de apostel Paulus beschouwd als zijnde “heilige Schriften”
(Rom. 1:2). Ze zijn heilig omdat God Zelf betrokken was bij hun
totstandkoming. 

Op een bepaald moment verscheen Christus na Zijn opstan-
ding aan Zijn discipelen en zei: “Dit zijn mijn woorden, die Ik tot
u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven
staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet
vervuld worden” (Luc. 24:44). Hoe vaak heeft Jezus wel niet din-
gen gezegd of gedaan om profetieën aangaande Zijn leven en
prediking te vervullen!

Hij aanvaardde duidelijk het Oude Testament als het geïnspi-
reerde Woord van God. In Matteüs 19:4 zei Christus tot de Fari-
zeeën: “Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den
beginne als man en vrouw heeft gemaakt?”  Dan volgt een citaat
uit Genesis 2:24, geschreven door Mozes. Toch zei Jezus dat de
Schepper God Degene was die deze woorden sprak.

Nadat Jezus Christus 40 dagen gevast had, verzocht Satan
Hem om stenen te veranderen in brood. Christus verdedigde
Zichzelf door de Hebreeuwse Geschriften aan te halen, waarin
staat geschreven: “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar

van alle woord, dat uit de mond Gods gaat” (Matt. 4:4, geciteerd
uit Deut. 8:3).

Christus kende de schriftgedeeltes uit het Oude Testament uit
Zijn hoofd en accepteerde alles wat geopenbaard was aan de
aartsvaders en de profeten. Hij erkende de historie van de
gebeurtenissen die opgetekend staan in de Hebreeuwse Bijbel,
zoals de schepping van de hemel en de aarde, de historische echt-
heid van Adam en Eva, Noachs zondvloed en de vernietiging van
Sodom en Gomorra.

Voordat Jezus Christus terugvoer naar de hemel delegeerde
Hij Zijn gezag aan Zijn apostelen om al de volken tot discipelen
te maken en hen te onderwijzen al hetgeen Hij hun geboden
had (Matt. 28:19-20). Waar zij ook gingen predikten zij het
Woord van God. Het gevolg was dat velen zich bekeerden en
“bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de
gemeenschap” (Hand. 2:42).

Getuigenissen van Christus’ leven en onderwijs werden opge-
schreven en rondgestuurd. Deze verslagen werden uiteindelijk
de Evangeliën, een gedeelte van het Nieuwe Testament. 

Paulus zei dat hij het Evangelie had ontvangen door de open-
baring van Jezus Christus (Gal. 1:12). Petrus bevestigde dat een
aantal van de brieven van Paulus beschouwd werd als deel van
de Geschriften (2 Petr. 3:15-16).

De Bijbel is dus het geïnspireerde Woord van God. De boeken
die de Bijbel bevat werden geschreven door menselijke auteurs,
maar het was Gods Heilige Geest die hun woorden inspireerde.
Hun gezag kwam van God!

Waarom de Bijbel het Woord van God is 13

“Wat is de mens dat Gij zijner
gedenkt of de mensenzoon dat
Gij naar hem omziet?”
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De Apostolische Geschriften of Nieuwe Testament
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De vijf Boeken van Mozes 
(De Wet, Thora of Pentateuch):

Genesis 
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

De vroegere profeten:

Richteren
Jozua
1 & 2 Samuël
1 & 2 Koningen

De latere (of grote) profeten:

Jesaja 
Jeremia
Ezechiël

De twaalf (kleine) profeten:

Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha

Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

De historische boeken:

Psalmen
Spreuken
Job
Hooglied
Ruth
Klaagliederen
Prediker
Ester
Daniël
Ezra
Nehemia 
1 & 2 Kronieken

N.B.: Het Oude Testament is niet
gerangschikt in de strikte
chronologische volgorde. Andere
factoren, zoals de inhoud, hebben
mede bijgedragen aan de
rangschikking van de boeken. 

De Evangeliën:

Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes

De Handelingen der Apostelen:

Handelingen

De Brieven van Paulus:

Romeinen
1 en 2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen

Kolossenzen
1 en 2 Tessalonicenzen
1 en 2 Timoteüs
Titus
Filemon
Hebreeën

De Algemene Brieven:

Jakobus
1 en 2 Petrus
1, 2 en 3 Johannes
Judas

Het Boek der Openbaringen:

Openbaring

De Boeken van de Bijbel
De Hebreeuwse Bijbel of Oude Testament



periode van sociale verandering, die minstens zo grondig is als
de Industriële Revolutie, misschien zelfs grondiger. De nieuwe
communicatietechnologieën veranderen alles: ons werkzame
leven, onze privé levens, en belangrijker nog: onze cultuur—de
manier waarop we met ideeën omgaan.”

Desalniettemin is er geen reden voor mannen en vrouwen
om zich te laten intimideren door wat zij dan ook zelf hebben
bedacht, ontworpen en gemaakt. Zoals National Geographic
het verstandig opmerkte: “Informatietechnologie blijft, hoe
veel aandacht zij ook krijgt, ver achter bij de kracht van het
menselijke verstand. Onderzoekers schatten dat de normale
hersenen een kwadriljoen connecties hebben met de zenuwcel-
len, meer nog dan alle telefoontjes die in de V.S. in de afgelo-
pen tien jaar zijn gemaakt” (oktober 1995).

Realiseerde God Zich al lang geleden wat menselijke
wezens in staat zijn om te bereiken?

“. . . Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat
zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn” (Genesis
11:6).

Mannen en vrouwen, zowel individueel als gezamenlijk,
kunnen ongelooflijk moeilijke taken ten uitvoer brengen. Zelfs
zozeer dat, zeer lang geleden, God Zelf radicale stappen onder-
nam om de menselijke voortgang aan de Toren van Babel te
beperken (Gen. 11:5-8). Hij voorzag dat onze onmetelijke
bekwaamheden, wanneer die zouden worden misbruikt, ons
tenslotte onmeetbare en onherstelbare schade zouden aanrich-
ten. Maar paradoxaal genoeg had God Zich altijd voorgesteld
dat de mensheid de hoogst mogelijke doelen zou bereiken als
gevolg van groei in correct leiderschap. 

Houdt Gods plan voor mannen en vrouwen correct leider-
schap in?

“‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen
zoon, dat Gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een
korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en
eer hebt Gij hem gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn
voeten onderworpen.’ Want bij dit: alle dingen [hem]
onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet
onderworpen zou zijn” (Hebreeën 2:6-8, citaat van Psalm
8:4-6).

De context is “de komende wereld” (Hebr. 2:5). Gods plan
is om van mannen en vrouwen in de komende majestueuze
wereld regeerders en leiders te maken. Echter, in deze tegen-
woordige tijd “zien wij nog niet, dat hem alle dingen onder-
worpen zijn” (vers 8, laatste gedeelte).

Wie zullen in de komende wereld het toezicht op de wereld
delen met Jezus Christus?

“. . . En zij werden weder levend en heersten als koningen
met Christus, duizend jaren lang” (Openbaring 20:4).

De Bijbel zegt ons dat de bekeerde volgelingen of ‘heili-
gen’ van God zullen deelnemen aan het bestuur over Zijn
schepping! Het herstel van en correct leiderschap over deze
aarde zijn een volledig onderdeel van Gods meesterplan! Het
is Zijn bedoeling dat de hele aarde wordt als de Hof van
Eden van vroeger (vergelijk Dan. 7:27; Hand. 3:20-21;
Openb. 5:10; 22:1).

De mensheid droomt al heel lang van een utopie—een aards
paradijs vol vrede en overvloed. Velen hebben geprobeerd het
binnen te halen door oneindig verbeterde, menselijke kennis en
technologie. Maar de massamedia bewijst dagelijks weer dat
de utopie geen werkelijkheid zal worden zonder Gods boven-
natuurlijke tussenkomst.

Echter, wanneer de gehele mensheid tot ware bekering zal
zijn gebracht, zal Gods duizendjarig rijk alle utopische dro-

men, die ooit door mensen zijn voorgesteld, ver overtreffen.
Vraag voor een nog beter begrip alstublieft ons gratis boekje
Het Evangelie van het Koninkrijk aan.

OP GOD VERTROUWEN
IN EEN ONZEKERE WERELD!

Het is overduidelijk dat we in een onzekere wereld leven.
Drieduizend jaar geleden bevestigde Salomo dat “niemand
toch weet wat er geschieden zal, want wie zal hem te kennen
geven, hoe het gaan zal?” (Pred. 8:7). 

Hij zei: “De levenden weten tenminste, dat zij sterven
moeten” en “tijd en toeval treffen hen allen” (Pred. 9:5,11).
De woorden van deze oude koning zijn vandaag de dag net
zo juist als toen hij ze schreef. Als sterfelijke, menselijke
wezens is onze enige zekerheid de dood.

De apostel Jakobus herinnert ons er ook aan dat we niet
eens weten wat ons morgen te wachten staat (Jak. 4:14).
Hoewel de context duidelijk laat zien dat hij refereert aan de
saaie, dagelijkse activiteiten van de mens, onderschrijft zijn
sombere verklaring de natuurlijke staat van onze materiële
wereld.

Wat wil God voor ons zijn in deze onzekere wereld van lij-
den en dood? 

“HERE, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot
geslacht . . . ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij
God” (Psalm 90:1-2).

God is er altijd! Zoals Petrus schreef: “Doch dit ene mag u
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De mensheid droomt al heel lang van een
utopie—een aards paradijs vol vrede en
overvloed. 
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niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend
jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petr. 3:8). God “troont in
eeuwigheid”—en is niet gebonden aan de fysieke wetten van
tijd en ruimte (vergelijk Jes. 57:15; Ps. 90:4).

Is God zich wel volledig bewust van onze levensverwach-
ting, ons tijdelijke bestaan in deze wereld?

“Wij voleindigen onze jaren als een gedachte. De dagen
onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk
zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en
leed” (Psalm 90:9-10).

De Bijbel bevestigt dus duidelijk de onveiligheid en onze-
kerheid van het aardse bestaan van de mens, maar welk
contrast bieden de Geschriften ten aanzien van het karak-
ter van God?

“Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is,
daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie
geen verandering is of zweem van ommekeer” (Jakobus
1:17).

God is het meest stabiele Wezen in dit hele universum!
Heel Zijn plan en Zijn doel blijven constant en onveranderd.
God is ons toevluchtsoord, onze enige plaats van zekerheid,
onze hoop wanneer we te maken krijgen met onzekerheden
die ons plagen (vergelijk Mal. 3:6; Hebr. 13:8). Hij is onze
Rots (Ps. 18:2).

Op wie moeten wij dan vertrouwen?

“Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig
God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij
wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te door-
gronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze ver-
meerdert Hij sterkte” (Jesaja 40:28-29).

Wat belooft God dat Hij zal doen als wij in problemen zijn
door twijfel en onzekerheid?

“Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast;
die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u” (Jesaja 41:13).

Zelfs de dood kan niet degenen die op God vertrouwen ver-
slaan. Het was Jezus Die zei: “Een ieder, die leeft en in Mij
gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven” (Joh. 11:26). Hij doel -
de duidelijk op de eeuwige dood, aangezien we allemaal het
einde van ons leven in het vooruitzicht hebben (Hebr. 9:27).

Christus beloofde echter dat er een opstanding tot eeuwig
leven zou zijn voor degenen die volledig vertrouwen op God
en Zijn Woord. “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie Mijn
woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft
eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overge-
gaan uit de dood in het leven” (Joh. 5:24).

Degenen die werkelijk bekeerd zijn—door berouw en het
ontvangen van de Heilige Geest—en die trouw blijven tot het
eind bezitten de zekere belofte van een opstanding in het eeu-
wige leven in Gods Koninkrijk. Ons gratis boekje Is Er Leven
Na De Dood? legt dit in meer detail uit.

OM UW KENNIS TE VERMEERDEREN
Om een breder inzicht te krijgen in wat in deze les uitgelegd is,

bieden wij u de volgende gratis boekjes aan. Deze kunt u opvragen

via www.ucg-holland.nl:

• How to Understand the Bible
• Bestaat God?
• Schepping of Evolutie: Maakt het uit wat U Gelooft?
• De Weg naar Eeuwig Leven
• Transforming Your Life: The Process of Conversion
• Gods Plan Volgens Zijn Heilige Dagen
• Is Er Leven Na de Dood?
• Wat Is Uw Bestemming?
• Het Evangelie van het Koninkrijk
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Deze vragen zijn bedoeld als studiehulp, om u aan te
sporen de concepten, die in de les worden besproken, te
overwegen en u te helpen deze op een persoonlijk niveau
toe te passen. Wij raden u aan om de tijd te nemen de ant-
woorden op deze vragen uit te schrijven en deze te ver-
gelijken met de aangereikte verzen. Neem alstublieft
schriftelijk contact met ons op als u eventueel commen-
taar, suggesties en/of vragen heeft over deze les of de rest
van de cursus. 

De vragen met betrekking tot les 1:
• Welke schriftgedeelten helpen ons om te begrijpen

dat de Bijbel Gods methode voor communicatie met de
mensheid is?

• Kijk om u heen. Welke onzichtbare kenmerken van
God ziet u in de schepping om ons heen? (Rom. 1:20)

• Op welke manieren ziet u de liefde van God tot uit-
drukking komen in de eeuwige waarden en normen die
neergelegd zijn in de Bijbel?

• Welk type relatie zoekt God met de mensheid? Wat
kunt u doen om een betekenisvolle relatie met God te ont-
wikkelen? Wat is het ultieme potentieel van deze relatie?

• Hoe kan een persoon of gezin richting en gemoeds-
rust vinden in het leven, gegeven de onzekerheid van onze
wereld vandaag de dag?

Punten ter overweging
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