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Gods Woord  
 

Oorsprong van de Bijbel 

De Bijbel is het geschreven Woord 

van God. Hij inspireerde de woorden 

in de Bijbel en gebruikte ongeveer 40 

verschillende mensen om Zijn 

woorden op te schrijven. Deze mensen 

schreven het geheel in een periode van 

ongeveer 1500 jaar. De volmaakte 

overeenstemming tussen de 

verschillende schrijvers is een bewijs 

dat zij allemaal geleid werden door 

één enkele auteur. Die auteur is God. 

Sommige schrijvers schreven precies 

op wat God zei: 

Jer. 36:2: Neem een boekrol en 

schrijf daarop al de woorden die Ik 

tot u over Israël, Juda en alle volken 

gesproken heb, sedert de dag dat Ik 

tot u gesproken heb, sedert de tijd 

van Josia tot op heden. 

 

Anderen schreven wat zij ervaren 

hadden of wat God openbaarde over 

de toekomst: 

Openb. 1:19: Schrijf dan hetgeen gij 

gezien hebt en hetgeen is en hetgeen 

na dezen geschieden zal. 

 

Het doel van de Bijbel 

De Bijbel geeft zelf haar belangrijkste 

doel: 

2Tim. 3:16-17: Elk van God 

ingegeven Schriftwoord is ook nuttig 

om te onderrichten, te weerleggen, 

te verbeteren en op te voeden in de  

gerechtigheid, opdat de mens Gods 

 

 

 

 

 

 

 

volkomen zij, tot alle goed werk 

volkomen toegerust. 

De Bijbel wordt gebruikt om 

leerstellingen te onderwijzen, te 

weerleggen, fouten te 

verbeteren en rechtvaardigheid aan 

te leren. De Schriften zullen je 

helpen om op de juiste 

manier te leven en je toe te rusten 

om God te dienen. 

 

Belangrijkste delen 

De Bijbel is in twee hoofddelen 

verdeeld: het Oude Testament en 

het Nieuwe Testament. Het woord 

‘Testament’ betekent: ‘verbond’ of 

‘contract’. Een ‘verbond’ is een 

afspraak, een overeenkomst. Het 

Oude testament geeft een verslag 

van Gods oorspronkelijke afspraak 

met de mens. Het Nieuwe 

Testament geeft de nieuwe 

overeenkomst, die God maakte 

door Zijn Zoon Jezus Christus. 

Wat was het belangrijkste thema in 

deze twee overeenkomsten? Zij 

gingen beiden over het herstel van 

de relatie tussen de zondige mens 

en God. God had een wet gemaakt 

waarin staat dat zonden alleen 

vergeven konden worden door het 

vloeien van bloed. 

Hebr. 9:22: En nagenoeg alles 

wordt volgens de wet met bloed 

gereinigd, en zonder bloedstorting 

geschiedt er geen vergeving. 

In de oude overeenkomst van God 

moesten dieren geofferd worden 

door mensen om vergeving te 
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De Bijbel, God Woord 

De vele verwijzingen naar 

het Oude Testament, door 

Jezus tijdens Zijn aardse 

bediening, tonen aan dat Hij 

het belangrijk vond dat je 

weet wat er in de Schriften 

staat. Omdat Jezus nadruk 

legt op het belang van Gods 

Woord bij de training van 

Zijn volgelingen, is het voor 

jou ook belangrijk om te 

weten wat er in de Bijbel 

staat. 

 

2Tim. 3:16-17: 

Elk van God ingegeven 

Schriftwoord is ook nuttig 

om te onderrichten, te 

weerleggen, te verbeteren 

en op te voeden in de 

gerechtigheid, opdat de 

mens Gods volkomen zij, 

tot alle goed werk 

volkomen toegerust. 
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ontvangen voor hun zonden. Dit was een symbool van 

het bloedoffer van Jezus Christus dat in vergeving 

voorziet in het Nieuwe Verbond met God. Door de 

geboorte, het leven, de dood en de opstanding van 

Jezus werd het laatste en meest afdoende offer voor de 

zonden gebracht. 

Hebr. 9:11-15: Maar Christus, opgetreden als hogepriester 

der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en 

meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, 

dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed 

van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens 

voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij 

een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het 

bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as 

der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij 

naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het 

bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf 

als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons 

bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende 

God te dienen? En daarom is Hij de middelaar van een 

nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, 

om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste 

verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis 

ontvangen zouden. 

Beide Testamenten zijn het Woord van God en je moet 

dan ook beide bestuderen om de boodschap van God goed 

te kunnen begrijpen. De termen ‘oud’ en ‘nieuw’ worden 

gebruikt om een onderscheid te maken tussen Gods 

afspraak voor en na de dood van Jezus Christus. 

We zetten Het Oude Testament niet aan de kant omdat het 

‘oud’ genoemd wordt. 

 

Eenheid in de Bijbel 

Wanneer we het hebben over de eenheid van de Bijbel, 

bedoelen we twee dingen: 

De Bijbel is één in inhoud: Hoewel de Bijbel over vele 

jaren door veel schrijvers is geschreven, zijn er geen 

tegenstrijdigheden. De ene schrijver spreekt de anderen 

niet tegen. 

De Bijbel bevat besprekingen van honderden 

controversiële onderwerpen (dit zijn onderwerpen die 

verschillende meningen oproepen bij velen). Maar in de 

Bijbel is er van Genesis tot Openbaring harmonie over 

deze onderwerpen. Daarom zeggen wij dat de Bijbel 

één is in inhoud. 

De Bijbel is één in thema: Sommige mensen denken dat 

de Bijbel een verzameling van 66 verschillende boeken 

over verschillende onderwerpen is. Ze hebben niet door 

dat de Bijbel verenigd is rond één belangrijk thema. Van 

het begin tot het eind openbaart de Bijbel Gods 

speciale doel. Hier een samenvatting van dat doel: 

Ef. 1:9-11:  door ons het geheimenis van zijn wil te 

doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, 

dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter 

voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de 

hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is 

Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het 

erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd 

waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles 

werkt naar de raad van zijn wil. 

De Bijbel openbaart het geheim van Gods plan en dat is 

nu juist het verenigende thema in de Bijbelboeken. Het 

gaat om Jezus Christus als Redder van de zondige 

mensheid. Jezus heeft uitgelegd dat ook het Oude 

Testament om Hem draait. 

Luk. 24:44-45: Hij zeide tot hen: 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. Toen 

opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften 

begrepen. 

Wat was de sleutel die Jezus gaf om de Bijbel te 

begrijpen? Het feit dat het belangrijkste thema op Hem 

gericht is. 

Luk. 24:46-48: En Hij zeide tot hen: Aldus staat er 

geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden 

dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest 

gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan 

alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen 

van deze dingen. 

Het Oude en het Nieuwe Testament vertellen allebei 

het verhaal van Jezus. Het Oude Testament bereidt ons 

voor op Zijn komst en leven hier op aarde en het 

Nieuwe Testament vertelt hoe het gebeurde. Dit 

verenigt de Bijbel rond één belangrijk thema. De 

mensen die uitkeken naar de komst van Jezus, in het 

Oude Testament, werden behouden door hun geloof in 

de belofte van God. Zij die terugkijken naar alles wat 

vervuld werd door de komst van Jezus, worden op 

dezelfde manier behouden: door het geloof dat het 

gebeurde zoals God beloofd had. 


