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1. Algemene inleiding NT 
 
Kern van de Bijbel 

- De Heer Jezus als Middelpunt 
- Al heel vroeg in het Oude Testament wordt Gods heilsplan door het verlossingswerk 

van Jezus Christus duidelijk (Gn 3:15). Zonder het Oude Testament kunnen we nooit 
ten volle begrijpen waarom de Heer Jezus moest lijden, sterven en opstaan.  

- Dat de Heer Jezus het Middelpunt van de Bijbel is, komt duidelijk naar voren in het 
getuigenis dat de Heer Jezus en de apostelen zelf geven. 
- Lk 24:27, 44 Jezus leerde over Zichzelf uit Mozes/de wet (Thora), de profeten 

(Nebhiim) en de Psalmen (onderdeel van de Chetubhim). Samen vormen deze 
geschriften het gehele Oude Testament (de TeNaCH). 

- Jh 5:39 ‘de Schriften zijn het die van Mij getuigen’. 
- Hd 8:35 ‘uitgaande van dat Schriftwoord’ predikte Filippus aan de kamerling 

Jezus. 
- 1Pt 1:11 ‘de Geest van Christus’ doelde in de profeten. 
- Op.19:11 ‘de Geest van Jezus’ is de Geest van de profetie. 

 
Relatie OT/NT 
 
- Het Oude en Nieuwe Testament staan tot elkaar in een verhouding van vervulling (Mt 

5:17) en afsluiting (Hb 1:1 ‘in het laatst der dagen’). 
- Het belang van het Oude Testament voor het Nieuwe Testament is eigenlijk in vier 

kernwoorden samen te vatten.1 
- OT als fundament voor NT: alle fundamentele zaken worden in het Oude Testament 

uiteengezet. Het bestaan van God, het ontstaan van het heelal, de mens en de zonde, 
het ontstaan van Israël. 

- OT als voorbereiding op NT: al vanaf het begin van het Oude Testament ontstaat de 
behoefte aan een Verlosser. Het Oude Testament is de voorbereiding op de komst van 
Jezus Christus. 

- OT als illustratie van NT: ‘Het Oude Testament is Gods fotogalerij’. Allerlei typen en 
symbolen uit het Oude Testament keren in het Nieuwe Testament terug (zoals het 

                                                
1 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 11) 
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offerlam als type van Jezus Christus, de zalving met olie als symbool voor de Heilige 
Geest). 

- OT als demonstratie van het belang van het NT: in het Oude Testament wordt het volk 
Israël als voorbeeld gebruikt (zie 1 Ko 10). 

- Wiersbe schrijft: ‘Het Oude Testament is een boek van onvervulde profetieën, 
onverklaarde ceremonieën en onbeantwoorde verlangens. In het Nieuwe Testament 
vinden we de vervulling van deze profetieën, de verklaring van de ceremonieën en de 
beantwoording van de verlangens. Dit is allemaal bereikt door het leven en sterven en de 
opstanding van Jezus Christus’.2 

- Augustinus verwoordde de wederzijdse afhankelijkheid tussen beide Testamenten als 
volgt: ‘Het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude; het Oude wordt toegankelijk 
door het Nieuwe’.3  

 
Heilsthema’s4 
 
- In de Bijbel zijn drie grote thema’s te onderscheiden van het heilsplan van God: het 

verbond, het koninkrijk van God, de Gemeente. De eerste twee vinden hun oorsprong in 
het OT, de derde is specifiek voor het NT. 

 
- Het verbond 

- Een verbond is een relatie tussen twee partijen gekenmerkt door een verdrag. In het 
verdrag zijn de verplichtingen van de twee partijen vastgelegd. Bij de verbonden in de 
Bijbel neemt God het initiatief. Hij bepaalt de verplichtingen. Voor God zijn de 
verplichtingen beloften, voor de mens zijn de verplichtingen geboden. 

- In het OT is sprake van verschillende verbonden: met Adam (Ho 6:7), met Noach (Gn 
9:9), met Abram/Abraham (Gn 15, 17), met Pinehas (Nm 25:11-13), met David (2Kr 
21:7). 

- Het belangrijkste verbond in het OT is natuurlijk het verbond met het volk Israël (Ex 
24; Dt 29). Wanneer er in het NT wordt gesproken over een nieuw verbond staat dat 
tegenover het verbond met Israël.  

- Op verschillende plaatsen in het NT wordt gesproken over het ‘nieuwe verbond’ 
(Latijn novum testamentum; i.t.t. het ‘oude verbond’ Latijn vetus testamentum, 2Ko 
3:14). 
- ‘het nieuwe verbond in Mijn bloed’ (Lk 22:20; 1Ko 11:25)  
- ‘het nieuwe verbond … van Zijn Geest’ (2Ko 3:6) 
- ‘een nieuw [verbond] (…) het eerste oud’ (Hb 8:13) 
- ‘middelaar van een nieuw verbond’ (Hb 9:15; 12:24 )  
- vgl. ‘nieuwe verbond’ in Jr 31:31 (vgl. Ez 36:26-27) 

- Er zijn verschillende tegenstellingen: oud t.o. nieuw (Hb 8:13), eerste  t.o. tweede (Hb 
8:7), goed t.o. beter (Hb 8:6), tijdelijk t.o. eeuwig (Hb 13:20). 

- De zegen van het oude verbond was afhankelijk van de onderhouding van de Thora 
door het volk Israël. Het nieuwe verbond (al aangekondigd in het OT: Jr 31) is 
gebaseerd op het offer van Christus (het bloed van het nieuwe verbond, Lk 22:20; 1Ko 
11:25) en alle voorwaarden zijn door Christus voldaan. Daarom kan God zeggen: Ik 
zal, Ik zal, Ik zal (Jr 31:31-34; Hb 8:10-12). Christus heeft aan alle verplichtingen (= 
de kant van de mens) voldaan en bergt alle beloften (= de kant van God) in Zich (2Ko 
1:20). 

                                                
2 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 12) 
3 Christelijke Theologie, McGrath (p 191) 
4 Het plan van God, Ouweneel (p 120-130) 
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- Formeel zal het nieuwe verbond straks met het huis van Israël gesloten worden (Jr 
31:33; Hb 8:10) bij de wederkomst van Christus. Wij mogen als gelovigen in de Heer 
Jezus nu al de vruchten van het nieuwe verbond ontvangen: vergeving van zonden (Hb 
10:12), Gods wetten (het Woord!) in ons verstand en onze harten geschreven (Hb 
8:10; Ko 3:16) en het kennen van de Heer (Hb 8:11). 

 
- Het Koninkrijk van God. 

- De boodschap van het komende Koninkrijk van God vindt haar oorsprong vanaf de 
grondlegging van de wereld (Mt 25:34). 

- De Here God is Koning van eeuwigheid (o.a. Ex 15:18). Hij heeft het koningschap in 
handen gelegd van Adam en Eva (Gn 1:26, 28). Na korte tijd hebben zij beiden helaas 
de heerschappij uit handen gegeven aan de satan (Jh12:31; 14:30; 16:11; Mt 4:9).  

- God heeft vervolgens het besluit genomen, namelijk om het koningschap in handen te 
leggen van Zijn Zoon, de Heer Jezus, de Mensenzoon, de laatste Adam (Ps 2:6-8; Ps 
8:5-7; Dn 7:9-14; 1Ko 15:45).  

- We zien dit besluit zich door het hele OT ontwikkelen: * Gn 3:15, het zogenoemde 
‘proto-evangelie’, de belofte van het zaad van de vrouw; * Gn 12:1-3, uit het volk van 
Abraham (het volk Israël); * Gn 49:10, uit de stam van Juda; * 2Sa 7:12-14, uit het 
geslacht van de grote koning David, een Zoon die voor eeuwig zal regeren. 

- De Heer Jezus begint daarom zijn dienst met het verkondigen van het evangelie van 
het Koninkrijk. Lk 4:43, ‘ook aan andere steden moet Ik het evangelie van het 
koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden’. De Koning is 
‘midden onder u’ (Lk 17:21). 

- Na Zijn kruislijden en opstanding is de Koning ‘buitenslands’ (Mt 25:14), ‘naar een 
ver land’ (Lk 19:11). Het Koninkrijk is nu verborgen, maar Hij heeft zijn onderdanen 
(ons!) talenten en ponden toevertrouwd (Mt 25; Lk 19). Hoe kunnen wij ons nu als 
onderdanen van de Koning gedragen? Wij kunnen in deze wereld de Koning 
vertegenwoordigen door ‘rechtvaardigheid, vrede en blijdschap’ (Rm 14:17), 
‘blijdschap’ (Ko 1:13) en ‘kracht’ (1Ko 4:20). Dit alles is slechts mogelijk onder de 
leiding en door de kracht van de Heilige Geest (Hd 1:8). Je kunt stellen: het 
verwerkelijken van het nieuwe verbond (zie boven) is het programma voor het 
Koninkrijk (vgl. Lk 22:18, 20).  

 
- De Gemeente. 

- Het thema ‘De Gemeente’ is een heel nieuw thema in het NT. In Mt 16:18 en 18:17 
spreekt de Heer Jezus over de Gemeente. Hij spreekt daar in de toekomende tijd: ‘Ik 
zal Mijn Gemeente bouwen’. Toch heeft dit te maken met allerlei geweldige beloften 
en zaken van vóór de grondlegging der wereld (2Tm 1:9; Tt 1:2; Ef 3:11; Rm 8:29; 
1Pt 1:20). 

- De Gemeente is pas ontstaan op de Pinksterdag (Hd 2): ’s morgens 120 personen 
groot, ’s middags al uitgegroeid tot ongeveer 3.120 personen. 

- Het NT stelt de Gemeente in verschillende beelden voor om de verschillende 
verantwoordelijkheden en betekenissen van de Gemeente uit te drukken: huis van God 
(o.a. 1Tm 3:16), lichaam van Christus (o.a. 1Ko 12:27), kudde (Jh 10:16), bruid van 
Christus (2Ko 11:2; Op 19:6), vrouw van Christus (Ef 5:31-32; Op 19:7), tempel van 
de Heilige Geest (1Ko 3:16; Ef 2:22). 
 

- Ef 3:3-11, sleutelvers Gemeente  
- verborgenheid (vs 3-5): voor komst Christus niet openbaar 
- bekendgemaakt door apostelen en NT-profeten, vooral Paulus (vs 5-7) 
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- Jood en heiden één door geloof in het evangelie (vs 6) 
- de Gemeente (vs 10) 
- naar eeuwig voornemen van God (vs 11) 
- in Christus (vs 11) 

 
- Waarom werd de Gemeente pas in het NT openbaar? 

- Eerst moesten drie heilsfeiten in vervulling gaan. 
- Verheerlijking van de Heer Jezus aan Gods rechterhand (Hd 2:35-36; Hb 1:3, 

13; 2:9). De Gemeente is het lichaam van de verheerlijkte Heer (Ef 1:20, 23; 
Ko 1:18), dus de Gemeente kon pas ontstaan nadat de Heer Jezus verheerlijkt 
was. 

- Uitstorting van de Heilige Geest (Hd 2). De Gemeente is de tempel van de 
Heilige Geest (1Ko 3:16). De Heilige Geest kon pas komen nadat de Heer 
Jezus verheerlijkt was (Jh 7:38v.). De Gemeente kon dus pas ontstaan nadat de 
Heilige Geest was uitgestort. 

- Pas nadat de Koning door zijn volk verworpen was (o.a. Jh 1:11) en het 
koninkrijk van macht en heerlijkheid was uitgesteld, kon de Gemeente 
ontstaan. 

 
Wat is nieuw aan het NT? 
 
- Let op: ‘nieuw’ betekent niet dat er niet al elementen in de kiem van het Oude Testament 

aanwezig waren, vgl. de teksten waar het NT spreekt over ‘geheimenis(sen)’ (NBG) of 
‘verborgenheid’ of ‘verborgenheden’ (Telos). Deze verborgenheden zijn niet nieuw, maar 
worden pas in een later stadium, namelijk in het Nieuwe Testament, geopenbaard.  

- Drie aspecten zijn ‘nieuw’ aan het Nieuwe Testament: de Gemeente (zie boven), de 
Persoon en het werk van de Heer Jezus, de uitstorting en blijvende inwoning van de 
Heilige Geest. 

 
- De Persoon en het werk van de Heer Jezus 

- De Heer Jezus is niet pas ‘begonnen te bestaan’ aan het begin van het Nieuwe 
Testament. Hij is van eeuwigheid en zal tot eeuwigheid zijn. Met name het evangelie 
van Johannes laat ons dat duidelijk zien (Jh 1:1-18; 8:58; 17:1-5, 24).  
- In het Oude Testament zijn typen (beelden) van Christus te herkennen, 

bijvoorbeeld in Melchisedek, in het offer van Isaäk, in Jozef, in de hogepriester, in 
de offers in Leviticus, in de koperen slang (Jh 3:14).  

- Ook bevat het Oude Testament specifieke profetieën over Christus, denk aan de 
(lijdende) Knecht des Heren (Js 42; 49; 50; 53) of de Zoon des mensen (Dn 7).  

- Daarnaast herkennen uitleggers ook Christofaniën (verschijningen van Christus 
voor Zijn menswording) in de persoon van de Engel van de Heer (let op het 
lidwoord: niet ‘een’, maar ‘de’) in het Oude Testament.5  

- Echter pas in het Nieuwe Testament wordt de Heer Jezus ons ten volle geopenbaard. 
Darby schrijft hierover: ‘(…) toch was [in het OT] Godzelf nog verborgen achter het 
voorhangsel. (…) Maar in het Nieuwe Testament zien we Godzelf. Zachtmoedig, 
vriendelijk, als mens op aarde in de Evangeliën. En onderwijzende met goddelijk licht 
in de daarop volgende mededelingen van de Heilige Geest, maar toch God die 
Zichzelf openbaart.’6 

                                                
5 De Engel des Heren = de Heer (Ex 3:2-4); de Engel des Heren = God (Ri 13:21-22); de naam van de Engel des 
Heren = Wonderbaar (Ri 13:18 vgl. Js 9:6). 
6 Synopsis van de Bijbel V: Mattheüs-Lukas, Darby (p 10) 
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- De uitstorting en blijvende inwoning van de Heilige Geest 
- De Heer Jezus belooft de Heilige Geest in Jh 14-16. Let op de mooie relatie tussen de 

Vader en de Zoon in de belofteteksten: Jh 14:15, 26; 15:26; 16:7). De Heilige Geest 
zal tot in eeuwigheid in ons zijn (Jh 14:15). 

- Voordat de discipelen iets konden doen na de Hemelvaart, moesten zij eerst op de 
gave van de Heilige Geest wachten (Hd 1:4, 8).  

- De gave van de Heilige Geest volgt voor alle gelovigen op geloof, bekering en doop 
(Hd 2:38), vgl. Jh 7:37-39, ‘de Geest, die zij die in Hem geloven zouden ontvangen’. 

- De Gemeente ontstaat pas nadat de Heilige Geest is uitgestort (Hd 2:1-4, 41). Door de 
Heilige Geest worden de gelovigen tot één lichaam (beeld van de Gemeente) gedoopt 
(1Kor 12:13). 
 

Inhoud NT 
 
- Gods ‘EHBO-kist’ 

- Evangeliën (historisch): fundament in vierluik met nadruk op het lijden, sterven en 
opstanding van de Heer Jezus. 

- Handelingen (historisch): ruggengraat NT, brug tussen evangeliën en brieven, 
achtergrond bij de brieven. 

- Brieven (leerstellig en pastoraal): onderwijs aan en praktijk van de gemeenten. 
- Openbaring (apocalyptisch en profetisch): afronding vgl. schepping (Gn) met 

herschepping (Op). 
 
- In bijlage 1 is een overzicht opgenomen waarin het Nieuwe Testament in hoofdlijnen 

geperiodiseerd wordt.7 
- Ontstaan: de belangrijkste feiten over het leven van Christus, beschreven in de 

Evangeliën.  
- De Evangeliën tonen aan dat de narratieve prediking over het leven van de Heer 

Jezus gekristalliseerd was in een patroon dat gebruikt werd voor de instructie van 
gelovigen (van kerugma ‘prediking’ naar didache ‘onderwijs’). 

- Uitbreiding: het ontstaan van de gemeente en de ontwikkeling van de missionaire 
handelingen van de apostelen met een sterke nadruk op de missie van Paulus, 
beschreven in Handelingen en in verschillende brieven van Paulus.  
- Handelingen zet uiteen hoe Joodse en heidense gelovigen samen tot één lichaam 

worden in de Gemeente. De brieven uit deze periode behandelen voornamelijk 
dwaalleren die betrekking hebben op wetticisme en Judaïsme. 

- Consolidatie: weinig historische informatie uit deze tijd, waarin de gemeenten meer 
gevestigd raakten. 
- In de brieven van Johannes speelt de wet een minder belangrijke rol, maar komt 

veel meer een nieuwe bedreiging aan de orde, namelijk de bedreiging van een 
Bijbelse leer over Christus (Christologie). Met name Johannes keert zich tegen de 
(pre-)gnostieke invloeden.   

- Ook blijkt uit de brieven van deze periode (Hebreeën, 1Petrus, Openbaring) dat 
vervolgingen plaatsvonden. 

 
- De inhoud van het Nieuwe Testament en het werk van de Heilige Geest8  

- Jh 14-16 over de inspiratie van het Nieuwe Testament: 

                                                
7 New Testament Survey, Tenney (p 126-129) 
8 De Geest van God, Ouweneel (p 337) 
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- Evangeliën – de Heilige Geest zal ‘u alles leren en u in herinnering brengen alles 
wat Ik u heb gezegd’ (Jh 14:26). 

- Handelingen – de Heilige Geest zal ‘van Mij getuigen’ (15:26). 
- Brieven – de Heilige Geest zal ‘u in de hele waarheid leiden’ (16:13). 
- Openbaring – de Heilige Geest zal u ‘de toekomstige dingen’ verkondigen (16:13). 

 
2. Inspiratie en gezag van de Bijbel9 
 
Inspiratie: het werk van de Heilige Geest 
 
- De Heilige Geest was actief betrokken in de dienst die de Heer Jezus deed op aarde (o.a. 

Mt 3:16, de Geest daalde op Hem neer; Mt 4:1, de Geest leidde Hem naar de woestijn,  
Lk4:14, Hij verliet de woestijn in de kracht van de Heilige Geest). 

- De Heilige Geest was actief betrokken in de dienst van de apostelen. Zie bijvoorbeeld de 
voorzeggingen die de Heer Jezus deed in Jh 14-16. Daarom worden de ‘Handelingen van 
de apostelen’ ook wel de ‘Handelingen van de Heilige Geest’ genoemd. 

- De Heilige Geest was actief betrokken in de verslaglegging in de geschriften van het 
Nieuwe Testament. Let op: ‘inspiratie’ bevat het Latijnse woord spiritus dat ‘geest’ 
betekent.  

- De Heilige Geest wil actief betrokken zijn in ons geloofsleven.  
- Om op de Heer Jezus te gaan lijken, zijn wij afhankelijk van het werk van de Heilige 

Geest in ons. 
- Om getuigen te zijn van de Heer Jezus zijn wij afhankelijk van het werk van de 

Heilige Geest door ons heen. 
- Om het Woord van God te verstaan moeten wij afgestemd zijn op de stem van de 

Heilige Geest. 
 

Kernteksten 
 
- Met betrekking tot de inspiratie van de Bijbel behandelen we vier kerntekstgedeelten. 

- 2Tm 3:16, ‘Alle Schrift is door God ingegeven…’  
- Grieks theopneustos, van theos ‘God’ en pneuma ‘adem’, ‘geest’ (vgl. ‘inspiratie’ 

Latijn spiritus). 
- Letterlijk ‘Godgeademd’, d.i. door God uitgeademd en door God in de 

Bijbelschrijvers geademd. 
- Let op: er staat dat de Schrift is geïnspireerd, niet de schrijvers. 

- 1Pt 1:10-12, ‘...terwijl zij navorsten welke of wat voor een tijd de Geest van Christus 
die in hen was, aanduidde…’.  
- De inspiratie door de Geest van Christus was zo dringend en vol gezag dat de 

schrijvers van de Schrift deze woorden zelfs opschreven wanneer zij ze zelf niet 
begrepen. 

- 2Pt 1:20-21, ‘…maar heilige mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest 
gedreven, gesproken’.  
- Het actieve aspect: mensen hebben gesproken (of geschreven, vgl. ‘Schrift’ in vs. 

20).  
- Het passieve aspect: de Heilige Geest heeft hen gedreven. 

- 1Ko 2:6-16 
- Vijf elementen waarin de Heilige Geest een beslissende rol speelt. 

                                                
9 Veel van onderstaande komt uit: De Geest van God, Ouweneel (p 336-340) 
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- Doorzoeking (vs 10-11). Voorafgaand aan de openbaring doorzoekt de Heilige 
Geest de diepten van God.  

- Openbaring (vs 10). Over (delen van) deze ‘diepten’ schenkt de Heilige Geest 
openbaring. Deze openbaring betreft de wijsheid van God die bestemd is tot 
onze (!) heerlijkheid (vs 7) en deze wijsheid heeft betrekking op ‘Jezus 
Christus, en Die gekruisigd’ (vs 2). 

- Verlichting van de profeten (vs 12). De Heilige Geest doet een dubbel werk: 
Hij openbaart en schenkt verlichting aan degenen tot wie de openbaring komt 
(zodat zij ‘weten’, d.i. (h)erkennen, begrijpen, ‘de dingen door God 
geschonken zijn’). 

- Ingeving (vs 13). Dit is eigenlijk de inspiratie: geestelijke dingen (woorden 
door de Geest geleerd) worden door geestelijke woorden ‘meegedeeld’ (Telos). 
- Het spreken van de Schrift is het spreken van de Geest. Daarom citeren de 

apostelen het OT als door de Heilige Geest gesproken (Hd 1:16; 4:25; 
28:25), citeert Mattheüs het OT als door de Heer gesproken (Mt 1:22; 
2:15), citeert de schrijver van de Hebreeënbrief het OT als door God 
gesproken (Hb 1:8-12) en door de Heilige Geest gesproken (Hb 3:7; 10:15) 
of bedoeld (Hb 9:8) en schrijft Johannes in de Openbaring dat het de Geest 
is Die tot de gemeenten spreekt (Op 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 23). 

- Verlichting van de lezers (vs 14-16). Zoals Goddelijke wijsheid alleen door de 
Heilige Geest geopenbaard (openbaring) en in Geestelijke woorden 
meegedeeld (inspiratie) kan worden, kan deze ook alleen door de Geest 
begrepen, ‘beoordeeld’, worden (verlichting). 
- ‘Geestelijk’ valt samen met ‘het denken van Christus’. Let op de 

overeenkomst tussen de ‘Geest van Christus’ (1Pt 1:11) die in en door de 
profeten sprak en het ‘denken van Christus’ dat de hoorders nodig hebben 
om Woord te verstaan. 

- Het is belangrijk om stil te staan hoe wij geestelijk kunnen worden. In het 
gesprek met de Nicodémus legt de Heer Jezus eenvoudig uit dat ‘wat uit 
vlees geboren is, is vlees en wat uit Geest geboren is, is geest’ (Jh 3:6). Om 
geestelijk te worden is de wedergeboorte noodzakelijk (Jh 3:3, 5, 7) uit 
water (een beeld van het Woord, vgl. Jk 1:18; 1Pt 1:23) en Geest. Uit het 
vervolg van het gesprek kunnen we concluderen dat deze wedergeboorte 
tot stand komt door geloof in de Heer Jezus. 

- Wij als gelovigen hebben de opdracht vervuld te zijn van de Heilige Geest 
(Ef 5:18) en het Woord van Christus rijkelijk in ons te laten wonen (Ko 
3:16). 

 
- Samengevat zijn er dus drie stadia: openbaring, inspiratie, verlichting.  

- Openbaring: Goddelijke manifestatie van de waarheid (1Ko 2:10). 
- Inspiratie: Goddelijke registratie van de waarheid (2Tm 3:16). 
- Verlichting: herkennen van de Goddelijke waarheid (1Ko 2:10-16). 

 
- In alle stadia is de Heilige Geest betrokken, net als bij… 

- … de ‘geboorte’ van de aarde (Gn 1:2) 
- … de geboorte van de Heer Jezus (Mt 1:20; Lk 1:35)  
- … de ‘geboorte’ van het Woord (zie de inspiratieteksten; vgl. Gn 1 vs 2 en vs 3 Geest 

van God – God zei)  
- … de geboorte van de gelovige (Jh 3:5) 
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Afwijkende inspiratietheorieën10 
 
- Juist om binnen de bakens te blijven van wat de Bijbel leert over de inspiratie, worden nu 

enkele inspiratietheorieën besproken die buiten deze bakens liggen. 
 
- Artistieke (esthetische) inspiratie: de Bijbel als kunstwerk, mooi maar menselijk 

(naturalistisch). 
 
Bezwaren 
- Bruce: ‘Op de vraag of de gesprekken in dit evangelie werkelijk de woorden van 

Christus zijn (…): als ze niet van Hem zijn, dan zijn ze van iemand groter dan Hij’. 11 
- Pache: ‘Om een dergelijke figuur (nl. de stralende persoonlijkheid van Christus) te 

scheppen, hadden de schrijvers nog verhevener dan Hij moeten zijn, want de 
kunstenaar is altijd groter dan zijn werk.’12 

- Hoe geeft deze theorie een verklaring voor de volgende unieke kenmerken van de 
Bijbel?13 
- Morele kracht en autoriteit. Miljoenen mensen, gedurende duizenden jaren hebben 

de levensvernieuwende kracht van het Woord ervaren en daarin het Woord van 
God herkend. 

- Eenheid. 66 boeken, geschreven over een periode van 1500 jaar, door ongeveer 40 
schrijvers, in drie talen (Hebreeuws, Grieks, Aramees) die een consistent beeld 
geven van Wie God is en overduidelijk over één centraal onderwerp schreven: de 
Heer Jezus Christus. Er ligt een Plan aan ten grondslag van de Auteur die de 
plannen van alle meewerkende auteurs overstijgt. 

- Historische en wetenschappelijke betrouwbaarheid.  
- Profetische betrouwbaarheid. 

 
- Gedeeltelijke inspiratie (1): alleen de gedachten en ideeën, maar niet de woorden van de 

schrijver zijn geïnspireerd. 
 
Bezwaren 
- 1Ko 2:13 spreekt over ‘woorden’ die door de Geest geleerd zijn (vgl. Hd 2:4 ‘zoals de 

Geest hun gaf uit te spreken’). 
- Deze theorie zet de deur open om het Goddelijk gezag van het geschreven Woord te 

verwerpen en naar eigen inzicht aan de ‘oorspronkelijke’ of ‘bedoelde’ boodschap 
inhoud te geven. 

- De gedetailleerde profetische beschrijvingen van bijvoorbeeld Ps 22, Js 53 of de 
Openbaring gaan verder dan slechts ideeën of gedachten. 

 
- Gedeeltelijke inspiratie (2): alleen de morele en geestelijke gedeelten zijn geïnspireerd, de 

beschreven geschiedenissen zijn veelal legenden en mythen. 
 
Bezwaren  
- De Heer Jezus onderschreef de grote gebeurtenissen uit het Oude Testament. 

                                                
10 2000 jaar Christendom, McGrath (p 149); Inspiratie en het gezag van de Bijbel, Pache (p 53-65); Het ontstaan 
van de Bijbel, Glashouwer & Ouweneel (p 96-105) 
11 De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 42) 
12 Inspiratie en het gezag van de Bijbel, Pache (p 53-54) 
13 Het ontstaan van de Bijbel, Ouweneel & Glashouwer (p 104-105); Inspiratie en het gezag van de Bijbel, Pache 
(p 54)  
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- Schepping, Mt 19:4-5; moord op Abel, Lk 11:51; Noach, ark, zondvloed, Mt 24:37; Abraham, Jh 
8:56; besnijdenis sinds de aartsvaders, Jh 7:22-23; Sodom, Lot, zijn vrouw Lk 17:29, 32; Isaäk en 
Jakob, Lk 20:37; roeping Mozes, Mk 12:26; wet op echtscheiding en melaatsheid, Jh 7:19; Mt 8:4; 
19:18; tien geboden, Mt 19:18; manna, Jh 6:31-51; koperen slang, Jh 3:14; David en de 
toonbroden, Mt 12:3; koningin van het Zuiden, Mt 12:42; Salomo, Mt 12:42; 6:29; Elia en de 
weduwe, Lk 4:26; Elia, Mk 9:12; Elisa en Naäman, Lk 4:27; Jona en Nineve, Mt 12:40-41; Tyrus 
en Sidon, Mt 11:21; dood Zacharia, Lk 11:51; profetie Daniël, Mt 24:15.14 

- Paulus noemt deze gebeurtenissen ‘voorbeelden’ (1Ko 10:6, 11) die ‘ter lering’ zijn 
opgeschreven (Rm 15:4). 

- Historische gebeurtenissen hadden ook een geestelijke betekenis. Juist hun aardse (dus 
niet legendarische, mythische) werkelijkheid had de functie van heenwijzen naar de 
geestelijke, hemelse werkelijkheid. Deze werkelijkheid was als een schaduw van wat 
komen zou (vgl. Kol 2:17). Bijvoorbeeld Adam als type van Christus (Rm 5:14), de 
berg Sinaï als type van Hagar (Gl 4:25), het paaslam als type van Christus (1Ko 5:7), 
de rots waar Mozes op sloeg als type van Christus, de tabernakel zowel type (Hb 8:5) 
als antitype (Hb 9:24) van het hemelse heiligdom.  
Dit argument is daarom misschien wel het meest sterke voor de inspiratie van de 
beschreven gebeurtenissen en zaken. 

 
- Gedeeltelijke inspiratie (3): de Bijbel ‘bevat’, maar ‘is’ niet, Gods Woord. De Bijbel is 

slechts een getuigenis van de openbaring en moet ontmythologiseerd (Bultmann) worden 
om de oorspronkelijke boodschap (kerugma) te vinden. 
 
Bezwaren  
- Wie bepaalt wat oorspronkelijk is en op basis van welke norm wordt dit bepaald? 

Welke mens is dan in staat om menselijke woorden van Goddelijke openbaring te 
onderscheiden? 

- De Bijbel getuigt van zichzelf dat het Woord van God is en de Heer Jezus noemde de 
Wet (= het OT) ‘het woord van God’ (Mt 15:6). Ook de prediking van Christus en de 
apostelen wordt ‘woord van God’ genoemd (Lk 5:1; Hd 13:44; 1Th 2:13). Zowel de 
Heer Jezus als de apostelen zouden zich dan vergist hebben. 

 
- Subjectieve inspiratie: de waarneming van de lezer is geïnspireerd. Het Woord wordt 

geïnspireerd wanneer de lezer het leest. De Bijbel is niet het Woord van God, maar kan 
dat worden.  
 
Bezwaren 
- Voorbeeld uit het OT: ‘En Mozes schreef al de woorden des HEREN op’ (Ex 24:4); 

‘Schrijf u deze woorden op, want op grond van deze woorden heb Ik met u en met 
Israël een verbond gesloten’ (Ex 34:27). 

- Voorbeeld uit het NT: ‘Hiervan spreken wij ook, niet met woorden door menselijke 
wijsheid geleerd, maar met woorden door de Geest geleerd, terwijl wij geestelijke 
dingen door geestelijke woorden meedelen’ (1Kor 2:13). 

- De Heer Jezus onderstreepte zelfs het belang van letters en leestekens (‘jota en tittel’, 
Mt 5:18)! 

 
- Mechanische inspiratie (dictaat): het Woord van God is neergedaald uit de hemel (zoals 

de Koran tot Mohammed zou zijn gekomen), waarbij de persoonlijkheid van de schrijver 
volledig was uitgeschakeld.  

                                                
14 Inspiratie en het gezag van de Bijbel, Pache (p 205-206) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0201 Inleiding NT (Handelingen)  
 

H. Zwart & J.M. Zwart Pagina 10 van 12 september 2011 (v 1.0)  
 

Bezwaren 
- De geschriften tonen de karakters en stijlen van de schrijvers en van de omgeving 

waarin ze zijn geschreven. Denk bijvoorbeeld aan Ps 51 die David na zijn zonde met 
Bathseba heeft geschreven. Diezelfde David schrijft ergens anders: ‘mijn tong is de 
stift van een vaardig schrijver’ (Ps 45:1) en ‘De Geest des Heren spreekt door mij, 
Zijn woord is op mijn tong’ (2Sm 23:2).   

- Pache: ‘De goddelijke openbaring beoogt de gemeenschap tussen de menselijke geest 
en de Goddelijke Geest. Zij wil de persoonlijkheid heiligen en veranderen als 
voorbereiding voor de dienst.’15 

 
Definitie 
 
- Concluderend: de Bijbel is volledig en woordelijk door God geademd (2Tm 3:16). Zijn 

Geest heeft de schrijvers gedreven (2Pt 1:21) die vanuit hun persoonlijke omstandigheden 
(vb. Ps 51) Gods woorden (Ex 24:4; 1Kor 2:13) hebben opgeschreven. 

- Pache: ‘Inspiratie (…) is de beslissende invloed die de Heilige Geest uitoefende op de 
schrijvers van het Oude en het Nieuwe Testament, opdat zij op een juiste en authentieke 
wijze de boodschap zoals ze die van God hadden ontvangen zouden verkondigen en 
opschrijven. Deze invloed heeft hen geleid, zelfs in het gebruik van hun woorden, 
teneinde hen voor iedere vergissing en nalatigheid te behoeden (…). Een dergelijke 
inspiratie werd eveneens aan de bijbelschrijvers verleend met betrekking tot 
gebeurtenissen of feiten die hun reeds bekend waren zonder een speciale openbaring, 
opdat zij deze zouden vertellen zoals God dat wilde’ (cursivering toegevoegd).16 

- Het spreken van de Geest van God met gebruikmaking van mensen, het samengaan van 
het Goddelijke en het menselijke in de Schrift is net zo onbevattelijk mysterie als het God- 
en mens-zijn van de Heer Jezus.17  
- Net zoals docetisten de Goddelijkheid van Christus teveel benadrukten, ten koste van 

Zijn menselijkheid, legt de theorie van de mechanische inspiratie teveel nadruk op het 
Goddelijke karakter van de Bijbel, ten koste van de gebruikmaking van menselijke 
schrijvers. 

- Net zoals de dwaalleer van Arius de geschapenheid (menselijkheid) van Christus 
benadrukte, ten koste van Zijn Goddelijkheid, leggen afwijkende inspiratietheorieën 
als de gedeeltelijke of subjectieve inspiratie teveel nadruk op het menselijke karakter 
van de Bijbel, ten koste van het Goddelijke karakter. 

- Ouweneel: wij kunnen ons er slechts ‘een geloofsidee’ van vormen.18 
 
3. Toepassing 
 
- Wat betekent deze studie voor ons praktische geloofsleven? 

- Wij hebben deel aan alle beloften van het nieuwe verbond (zie boven voor de 
praktische consequentie). 

- Wij zijn onderdanen van het koninkrijk (zie boven voor de praktische consequentie). 
- Wij zijn leden van het lichaam van Christus: wij hebben elkaar nodig. 
- Het Woord heeft ons tot leven gewekt (Jk 1:18; 1Pt 1:23). Het Woord moet de 

allerhoogste prioriteit in ons leven zijn. 

                                                
15 Inspiratie en het gezag van de Bijbel, Pache (p 65) 
16 Inspiratie en het gezag van de Bijbel, Pache (p 43) 
17 Vgl. In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 27) 
18 De Geest van God, Ouweneel (p 340) 
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- Het Woord is geïnspireerd door de Heilige Geest, zelfs de ‘punt’ en de ‘komma’ (Mt 
5:18). Dit vraagt om zeer zorgvuldige Bijbelstudie. 

- Geen studie voor intellectuele of esthetische bevrediging, maar om het verdiepen van 
onze relatie met de Drie-enige God (Fp 3:10; 2Pt 3:18): Hem kennen!  

- Ons ‘denken van Christus’ (1Ko 2:15) moet worden gevormd en beoefend. 
- Het Woord is Christus (Jh 1:1-3, 14). Christus, en dus het Woord, is ons buitengewoon 

kostbaar. 
- Het voorbeeld van de gelovigen uit Berea: zij onderzochten dagelijks de Schriften (Hd 

17:11). 
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Bijlage 1 - Chronologie van het Nieuwe Testament19 
 
Periode Datering Gebeurtenissen Geschiedenis Publicatie 

6 vC Geboorte van Jezus 
4 vC Dood van Herodes 

 

26 nC Doop 

Ontstaan  
6 vC – 29 nC 

29 nC Kruisiging 

Mattheüs 
Lukas 

Markus 
Johannes 

 

31-33 nC Bekering Paulus 
 

  
Jakobus 

45 nC  Galaten, (Markus) 
49 nC Apostelconvent  
52 nC  1&2 Thessalonicenzen, 

Mattheüs (?), 
1Korinthiërs 

54 nC  2Korinthiërs 
55 nC  Romeinen 
56 nC 1e gevangenschap 

Paulus 
Kolossenzen, Efeziërs, 
Filemom 

Uitbreiding 
29 nC – 60 nC 

60 nC  

Handelingen 

Filippenzen, Lukas-
Handelingen 

  1Timotheüs, Titus, 
1Petrus 

 2e gevangenschap 
Paulus 

Brieven van 
Paulus 

2Timotheüs, 2Petrus 

68 nC  Hebreeën, Markus 
70 nC Verwoesting 

Jeruzalem 
Judas 

85 nC  

Algemene 
brieven 

 

1-2-3Johannes, Johannes 

Consolidatie 
60 nC – 100 nC 

95 nC   Openbaring Openbaring 
 
- Bovenstaand overzicht biedt een richtlijn, geen exact chronologisch overzicht. Tenney: 

‘Exacte chronologische datering van de boeken van het Nieuwe Testament is onmogelijk. 
Geen van de boeken is voorzien van een datering en slechts een paar bevatten dusdanige 
onweerlegbare verwijzingen naar de tijd van schrijven dat deze kunnen worden 
toegeschreven aan een bepaald jaar in de christelijke eeuw. Meningen van geleerden 
variëren sterk over [de datering van] sommige van deze boeken.’20 

                                                
19 New Testament Survey, Tenney (p 128) 
20 New Testament Survey, Tenney (p 129) 


