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De inspiratie van de Bijbel
8.1

Is het waar dat de Bijbel door God geïnspireerd is?

Ja. Om maar één van de vele teksten te citeren die dit bevestigen (zie meer hieronder): ‘Alle Schrift is
door God ingegeven’ (2 Tim. 3:16).
8.2

Is inspiratie echt belangrijk?

Absoluut. Als de Bijbel niet geïnspireerd was, zou het gewoon een stuk literatuur zijn onder vele
andere boeken, zonder enige morele, geestelijke of bepaalde praktische autoriteit, zonder gezag, en
zonder enige openbaring van God.
Zonder inspiratie hebt u geen Woord van God in handen; u raakt het fundament van het Bijbels
onderwijs kwijt. Al die vele Christelijke leerstellingen, of ze nu over het werk van Christus gaan of
over de Gemeente, over het koninkrijk of over profetieën, kunnen alleen dan verdedigd worden als
de Bijbelse tekst betrouwbaar is, dus alleen als die rechtstreeks van God komt.
8.3

Wat betekent inspiratie precies?

Inspiratie betekent letterlijk ‘ergens door ademen’. De Schrift is door God ‘ingeademd’ in de
schrijvers, dus hij komt rechtstreeks van Hem. Een verhelderende omschrijving van dit proces staat in
Handelingen 1:16: ‘Dit Schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest door de mond van
David voorzegd heeft…’. Dit is inspiratie: God spreekt door de mond van een mens die Hij uitgezocht
heeft voor dat doel.
De mannen die God heeft gebruikt om de Bijbel te schrijven werden ‘door de Heilige Geest gedreven’
(2 Petr. 1:21).
8.4

Heeft de persoonlijkheid van de schrijver helemaal geen rol gespeeld in het eindproduct?

Ja, zeker wel. De stijl van Johannes (eenvoudig maar wijs) is anders dan die van Paulus (logisch en
beredenerend), en die van Paulus is weer anders dan die van Petrus. Paulus had gestudeerd bij de
beroemde geleerde Gamaliël. Petrus was een eenvoudige visser uit Galilea die geen officiële
opleiding genoten had. God heeft beide gebruikt om het resultaat voort te brengen dat Hij voor ogen
had.
God heeft bijvoorbeeld ook de kennis van Lukas, die dokter was, gebruikt om de menselijke kant van
bepaalde gebeurtenissen over te brengen. In het Oude Testament heeft God bijvoorbeeld de
ervaringen van David gebruikt om materie te bieden voor de Psalmen die hij heeft geschreven, en
zijn poëtische gaven om ze meer tot ons te laten spreken.
8.5

Is het eindproduct daarom menselijk en daardoor niet volmaakt?

Zeker niet. De uitkomst was precies zoals God die had bedoeld. Elk woord is door Hem ingegeven (zie
hieronder).
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8.6

Hoe kan het Woord het stempel dragen van de schrijvers en tegelijkertijd het Woord van
God zijn?

Denk eens aan een beeldhouwer. Hij gebruikt verschillende gereedschappen als hij iets aan het
maken is, zoals een standbeeld bijvoorbeeld. Je kunt misschien zelfs nog wel zien welke verschillende
gereedschappen dat waren, maar dat is omdat de beeldhouwer die vakkundig heeft gebruikt om het
gewenste effect te bereiken. Dus God heeft de persoonlijkheden en levensomstandigheden van de
verschillende schrijvers gekozen en gebruikt om het bedoelde resultaat te bewerkstelligen.
8.7

Heeft de Heer ooit iets gecorrigeerd van wat de schrijvers van het Oude Testament
hebben geschreven?

Absoluut niet. De Heer heeft vaak geciteerd uit het Oude Testament, maar nooit in het minst
gesuggereerd dat de mogelijkheid bestond dat er een fout gemaakt was. Zijn gebruik van de Schrift
laat zien dat Hij die beschouwde als absoluut gezaghebbend (zie bijvoorbeeld Matth. 4:4, 7, 10; 5:17;
21:16; 26:31, 54; Luk. 4:17-21; Joh. 17:12). In Mattheüs 5:17 zegt Hij: ‘Meent niet dat Ik gekomen ben
om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te
voleindigen’.
Het klopt dat veel verzen in het Nieuwe Testament die geciteerd zijn vanuit het Oude Testament de
tekst van de Griekse vertaling volgen (de Septuaginta) die bestond in de tijd van de Heer Jezus en Zijn
apostelen, en dat deze vertaling soms verschilt van de originele Hebreeuwse tekst van het Oude
Testament. Een grondige bestudering van de tekst zal echter laten zien dat deze verschillen
voortkomen uit goddelijke bedoeling (vergelijk bijvoorbeeld Ps. 68:18 met Ef. 4:8, of Ps. 40:6 met
Hebr.10:5).
8.8

Hebben de schrijvers begrepen wat zij schreven?

Niet per se. Over de profeten van het Oude Testament zegt de Schrift: ‘Over deze behoudenis
hebben onderzocht en nagevorst profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd
hebben, navorsend welke of wat voor een tijd de Geest van Christus, Die in hen was, aanduidde, toen
Hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus komen zou en van de heerlijkheid daarna’ (1
Petr. 1:10, 11).
De schrijvers van het Nieuwe Testament zullen over het algemeen wel begrepen hebben waarover zij
schreven. Uitzonderingen daarop zijn misschien bepaalde passages uit Openbaring, waarin Johannes
wellicht niet het volledige verband van zijn visioenen heeft begrepen.
8.9

Heeft God hun de woorden gegeven, of meer de ideeën?

God heeft de woorden gegeven. Paulus zegt dat de apostelen zelf ook onderwezen met de woorden
die de Heilige Geest aan hen had onderwezen (1 Kor. 2:13). Dit principe bestond al in het vroegste
begin: God had over de ware profeet gezegd: ‘Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven’ (Deut. 18:1820). Mozes zegt aan het eind van Deuteronomium: ‘Dit zijn de woorden van het verbond dat de
HEERE Mozes geboden heeft’ (Deut. 29:1). David heeft het op de volgende manier verwoord: ‘De
Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong’ (2 Sam. 23:2). Zie ook
Ezra 7:11, Zacharia 7:12 en zelfs het laatste boek van het Nieuwe Testament (Op. 22:18, 19). Allemaal
verwijzen ze naar de woorden die God had gesproken.
De Heer Jezus zei: ‘Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de
wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is’ (Matth. 5:18). Zijn gebruik van teksten uit het Oude
Testament liet zien dat die woorden absoluut betrouwbaar waren (zie bijvoorbeeld Matth. 22:31, 32,
43, 44).
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In Galaten 3:16 legt de apostel Paulus uit dat de tekst in Genesis 22:18 zegt ‘zaad’ en niet ‘zaden’. Hij
verdedigt zijn argument met het gegeven dat dit woord in het enkelvoud staat en niet in het
meervoud. Dit laat er geen twijfel over bestaan dat hij vertrouwde op de woordelijke nauwgezetheid
en inspiratie van de Schriften.
8.10

Waarom is woordelijke inspiratie zo essentieel?

Omdat de Bijbel (en taal in het algemeen) uit woorden bestaat. Als je niet kunt vertrouwen op de
woorden, kun je nergens op vertrouwen. Een rechter moet zijn oordeel baseren op de woorden van
de wet. Een executeur-testamentair moet vertrouwen op de exacte bewoording van het testament
om zijn verantwoordelijkheden uit te voeren. Als woorden niet beslissend zijn, hebben de zinnen en
beweringen geen betekenis en verliezen ze heel hun waarde.
8.11

Is de hele Bijbel geïnspireerd? Of geldt dat alleen voor de leerstellige gedeelten?

De hele Bijbel. Sommigen hebben 2 Tim. 3:16 foutief vertaald door te zeggen: ‘Heel de Schrift die
door God is ingegeven is nuttig om...’ (alle door God ingegeven Schrift is nuttig…). Dit is niet correct,
om niet te zeggen een grove dwaling, want het suggereert dat er ook (in de Bijbel) Schriften staan die
niet geïnspireerd zijn. De letterlijke vertaling is: ‘Alle Schrift is door God ingegeven en is nuttig om…’.
In 1 Korinthe 2:13 zegt Paulus: ‘Hiervan spreken wij ook, niet met woorden die menselijke wijsheid
leert, maar die de Geest leert’. Het woord ‘wij’ wat Paulus hier gebruikt, laat zien dat dit ook voor de
andere apostelen geldt.
Verder lezen we in 1 Tim. 5:18: ‘Want de Schrift zegt…’. Deze uitdrukking wordt gevolgd door twee
citaten; één uit Deuteronomium en één uit Lukas. Dit betekent dat naar beide wordt verwezen als
delen van ‘de Schrift’. Op dezelfde manier verwijst Petrus naar wat Paulus geschreven heeft; ‘net als
de andere Schriften’ (2 Petr. 3:16) hiermee doelend op het feit dat de geschriften van de apostelen
geïnspireerd waren.
8.12

Maakt de Bijbel er aanspraak op het Woord van God te zijn?

Absoluut. De zinsnede ‘Zo zegt de Heer’ of een zin van gelijke strekking komt bijna 700 keer voor in
alleen al de Pentateuch (de vijf Boeken van Mozes). Het staat bovendien:




400 keer in de historische boeken
ongeveer 400 keer in de profeten
ongeveer 500 keer in Jesaja alleen al!

In Ezechiël komen uitdrukkingen als ‘het woord van de Heere kwam tot mij, zeggende…’ ongeveer
350 keer voor.
Tenslotte komt in het Nieuwe Testament de uitdrukking ‘er staat geschreven’ ongeveer 80 keer voor.
Er is geen ander boek dat ook maar in de verste verte de pretentie kan hebben het Woord van God
te zijn.
8.13

Wat is er precies geïnspireerd, de originele geschriften, de kopieën van de manuscripten
of onze vertalingen?

De originele geschriften, dat wil zeggen de teksten zoals die door Mozes, David, Paulus en de andere
schrijvers geschreven zijn.
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8.14

Maar staan de gekopieerde manuscripten dan niet vol met fouten?

De originele geschriften van het Oude Testament werden met uiterste zorgvuldigheid gekopieerd tot
manuscripten. Dit werd verzekerd door diverse technieken zoals het tellen van de aangetroffen
hoeveelheid van elke letter. Als een letter niet hetzelfde aantal keren voorkwam als in het origineel,
werd de controle opnieuw uitgevoerd.
Bewijs voor die precisie is in overvloed aanwezig. Tot 1947 stamden de oudst bekende manuscripten
van het Oude Testament uit het jaar 1000 na Christus. Bijbelcritici beweerden dat deze zeer
onnauwkeurig moesten zijn omdat er al zoveel eeuwen voorbij waren gegaan. De ontdekking van de
beroemde Dode Zeerollen uit Qumran, in 1947, bewees dat deze critici het mis hadden. De grotten
van Qumran bevatten kopieën die dateerden van 100-200 jaar voor Christus, van al de boeken van
het Oude Testament (behalve Esther). Een zorgvuldige vergelijking heeft laten zien dat deze
manuscripten vrijwel identiek waren aan die van 1000 na Christus.
Het klopt dat er verschillen zijn tussen manuscripten van het Nieuwe Testament, maar die gaan geen
van alle over de essentiële punten van de Christelijke leer. En geen ander boek van gelijke ouderdom
kan eenzelfde hoeveelheid bewijzen uit manuscripten tonen (negen voor de Veldtochten van Caesar
en één voor Tacitus, tegenover 5500 voor de Bijbel) en geen enkele dateert van zo’n vroeg tijdstip:
een aantal fragmenten van het Nieuwe Testament dateert van ongeveer 150 na Christus.
8.15

Maar zijn de vertalingen dan niet onnauwkeurig?

Sommige wel ja. Gebruik geen moderne, geparafraseerde vertalingen ‘in hedendaags Nederlands’ en
ook geen vertalingen die proberen de Bijbel te corrigeren omdat de vertalers sommige beweringen
niet bij hun vooroordelen en hun menselijke ideeën vinden passen.
Probeer een vertaling te gebruiken die begrijpelijk is maar toch zo dicht mogelijk bij de originele tekst
blijft.
8.16

Dus een Nederlandse Bijbel is niet het geïnspireerde Woord van God?

Hier moet opgemerkt worden dat de Heer en de schrijvers van het Nieuwe Testament de Septuaginta
hebben gebruikt (zie 8.7) en daaruit geciteerd hebben door te zeggen ‘er staat geschreven’. Daardoor
kunnen wij gerust vertrouwen op een goede vertaling en die beschouwen als het Woord van God.
8.17

Heeft de Heer iets gezegd over het al dan niet geïnspireerd zijn van het Oude Testament?

Ja, vele malen. Hij heeft het Oude Testament gebruikt als absoluut gezaghebbend (zie vraag 8.7). Hij
heeft de woorden van het Oude Testament op hetzelfde niveau geplaatst als Zijn eigen woorden
(vergelijk Matth. 5:18 met Matth. 24:35).
Hij heeft verwezen naar Adam en Eva, Kaïn, Noach, Mozes, David enz., waarbij Hij telkens de
geschiedenissen uit het Oude Testament als absoluut waar en gezaghebbend heeft gepresenteerd.
Deze geschriften vormden voor Christus de basis voor een gezaghebbend en definitief antwoord op
al de vragen van het leven (de opstanding van de doden, het huwelijk, echtscheiding en vele andere
onderwerpen).
Tenslotte heeft Hij Zichzelf gepresenteerd als het grote Onderwerp van ‘al de Schriften’ (Luk. 24:27).
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8.18

Hoe weten wij dat het Nieuwe Testament ook geïnspireerd is?

De geïnspireerde geschriften hadden zo’n geestelijk kracht dat ze als het ware zichzelf aanbevalen
aan geestelijke mannen. Die wisten dat ze met heilige, geïnspireerde geschriften te maken hadden,
waarvan vele uiteindelijk expliciet aantoonden dat ze het Woord van God waren.
Het is interessant dat de Heer verwijst naar ‘de profeten’, ‘de psalmen’ en ‘de Schriften’ als bekende
en erkende verzamelingen (bijv. Matth. 26:56), zoals ook de schrijvers van het Nieuwe Testament
doen.
8.20

Maar staan er geen tegenstrijdigheden in de Bijbel?

De Bijbel plaatst de mens in het licht van God. Dat is de reden waarom de mens een natuurlijk
neiging vertoont om een hekel te hebben aan dit unieke Boek en probeert er tegenstrijdigheden in te
vinden. Negentig procent van die zogenaamde tegenstrijdigheden komt echter voort uit
onwetendheid of slechte bedoelingen of beide.
Dan zijn er nog echte lastige dingen, zoals de verschillen tussen de Evangeliën of tussen verschillende
beschrijvingen van dezelfde gebeurtenissen in de Boeken Koningen en Kronieken. Hier is het zaak om
God te vragen ons te helpen het goddelijk ontwerp van de Schriften te begrijpen. Als we dat doen,
zullen de moeilijke dingen verdwijnen en wordt de schoonheid van de inspiratie zichtbaar. Dan wordt
duidelijk dat de verschillen voortkomen uit een duidelijke bedoeling van Gods kant om ons
verschillende aspecten van het leven van Zijn Zoon of dat van Zijn kinderen te laten zien.
In een paar zeer zeldzame gevallen zou een fout kunnen voorkomen; in 2 Kon. 8:26 wordt
bijvoorbeeld een leeftijd van 22 jaar gegeven, terwijl in 2 Kron. 22:2 42 jaar staat. Mogelijk is dit het
gevolg van een kopieerfout. Maar ons geloof hangt niet af van een detail als dit.
De Bijbel zegt duidelijk dat het het Woord van God is. Hij gaat uit van volledige, woordelijke inspiratie
en daarmee ook van onfeilbaarheid. Laten wij God danken dat het Hem behaagd heeft om Zichzelf
op zo’n betrouwbare manier aan de mens te openbaren. De Bijbel is het veiligste punt in het hele
universum: ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan’ (Luk. 21:33).

Michael Hardt
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