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1. God spreekt … tegen jou! 
- Johannes 1:1-18 

- Woord = Logos (Grieks 
- Johannes sluit aan bij zowel het Griekse denken als bij het Joodse denken. Hij 

presenteert echter geen idee of filosofie, maar een Persoon, Jezus Christus. Hij is geen 
‘nieuwlichter’ maar Hij is eeuwig. 
- De Griekse filosoof Heraclitus was de eerste die rond 600 voor Christus de term 

logos gebruikte om de goddelijke rede of het plan aan te duiden waardoor een 
veranderend heelal geordend wordt.1 

- De Joodse tegenhanger van de ‘logos’ is de Thora, de Wet/het Onderricht. 
- Veel uitleggers zien een vergaand verband tussen de Wijsheid uit Sp 8:22-31 en de 

Logos (dat is Christus) uit Jh 1:1-18. Er zijn inderdaad opvallende overeenkomsten te 
ontdekken: 
 
Spreuken 8     Johannes 1 
vs 23: van eeuwigheid … van den beginne  vs 1: in het begin 
vs 30: toen was ik (Wijsheid) … bij Hem (de Heer) vs 1: het Woord (Logos) was bij God  
vs 24-30: aanwezig/betrokkenheid  bij schepping vs 3: alle dingen door Hem (Logos) geworden 
vs 30: voor Zijn (de Heer) aangezicht  vs 18: in de schoot van de Vader 
 

- Een rabbijnse traditie ziet de Thora als Gods bouwwerktuig of als blauwdruk volgens 
welke Hij het heelal geschapen heeft. In sommige citaten wordt de Thora beschreven 
als persoon van voor de grondlegging der wereld en zelfs als dochter van God. Hier 
lijkt er dus een sterke koppeling te bestaan tussen Wijsheid en Thora.  
- Ouweneel: ‘Deze Wijsheid is Gods scheppingswijsheid, niet alleen de wijsheid 

waarmee Hij alles geschapen heeft, maar ook de Wijsheid (de Thora) die geldt 
voor de geschapen werkelijkheid. In Sp8 zien we Gods wijsheid in de werken van 
Zijn handen, in Jh1 is Christus als het ware het Woord dat uitgaat van Gods mond. 
De Chokma (JMZ: Wijsheid) is dus de wijsheid die geopenbaard wordt in Gods 
scheppingsordeningen.’2 

 
- 3 stadia: openbaring, inspiratie, verlichting3 

- In alle drie de stadia is de Heilige Geest betrokken 
                                                
1 Grieks-Nederlands Lexicon, Online Bijbel 
2 De vrijheid van de Geest, Ouweneel (p 454) 
3 De Geest van God. Ontwerp van een pneumatologie, Ouweneel (p 336 e.v.) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0301 Inleiding NT  

J.M. Zwart Pagina 2 van 11 september 2008 (v 1.0)  

- Openbaring: Goddelijke manifestatie van de waarheid 
- 1Kor 2:10 

- Inspiratie: Goddelijke registratie van de waarheid 
- 2Tm 3:16 (door God ingegeven = theo-pneustos = God-geademd; adem = 

pneuma (Grieks) = spiritus (Latijn) = Geest) 
- 1Pt 1:11 ‘de Geest van Christus doelde in hen’ 
- 2Pt 1:20-21 ‘door de Heilige Geest gedreven’  

- Verlichting: herkennen van de Goddelijke waarheid 
- 1Kor 2:12-16, Geestelijk onderscheidingsvermogen met ‘the mind of Christ’ 

- Net zoals de Heilige Geest betrokken is 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) en de geboorte van 
de gelovige (Jh 3:5). 

 
- Openbaring 

- Wat wordt geopenbaard? God Zelf 
- Hoe openbaart God Zich?  

- Via de schepping, via de geschiedenis, via het geweten van de mens, via de Bijbel, 
via Christus, via dromen en visioenen. Dit zijn geen losstaande vormen of wijzen 
van openbaring, maar alles hangt samen in Christus. Hij is niet één van de vormen 
of wijzen waarop God Zich openbaart. Hij is dé openbaring van Gods heerlijkheid 
waar alle andere openbaring naar wijzen.  
- Via de schepping/geschiedenis: Kol 1:15-16, alles is in Hem, door Hem en tot 

Hem geschapen 
- Via het geweten van de mens: 1Kor 2:11 vgl. Sp 20:27; Rm 2:15, het zal 

blijken bij het oordeel door Christus Jezus 
- Via het Woord van God: de Heer Jezus ís het Woord van God (Jh 1:1) 
- Via dromen en visioenen: werk van de Heilige Geest (Jl 2:28, Hd 2:17), die 

altijd op de Heer Jezus wijst (Jh 16:14) 
 
- Geen vrijblijvende studie van de Bijbel  

- Jh 1:5 en 1Jh 1:5 (vgl. positie 1Pt 2:9)  
- Ps 19 (m.n. vs 15) 
- Hb 4:12 (vgl. Ef 6:17) 

 
Samenvattend 
- De studie van de Bijbel in het algemeen en het Nieuwe Testament in het bijzonder is zo 

belangrijk omdat duidelijk wordt dat de Heer Jezus de openbaring is van Wie God is. Hij 
is het ‘plaatje’ van God (vgl. Kol 1:15; Hb 1:3). Hij is niet alleen betrokken bij de 
schepping, maar Hij is ook het voorbeeld voor die schepping.  

- De Bijbel toont ons niet alleen de grootheid en heiligheid van God (uitgedrukt als ‘licht’), 
maar ook onze zondigheid en onheiligheid (uitgedrukt als ‘duisternis’). Als de Heilige 
Geest ons hart opent voor deze waarheid, ontstaat er in ons een diepe behoefte aan een 
Verlosser. 

- Op dit moment van de erkenning van de waarheid en het aannemen van de Heer Jezus 
worden wij geboren uit de Geest en veranderen wij radicaal van zondige (natuurlijke) 
mensen in geestelijke mensen. 

- Dit moment is een startpunt, van waaruit wij steeds meer gevormd worden naar het beeld 
van de Heer Jezus (Rm 8:29). In dit levenslange proces vormt de Heilige Geest ons steeds 
meer in heiligheid. 
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- Het bestuderen van de Bijbel heeft dus niet tot doel het verkrijgen van meer kennis, maar 
juist het bereiken van levensverandering. 

 
2. Algemene inleiding op de Bijbel 
- ‘Het Nieuwe Testament is het waard om bestudeerd te worden omdat het een 

genademiddel is’ en ‘het Nieuwe Testament is het middel waardoor God zoekende 
mensen tot verlossing leidt’.4 

 
Relatie Oude Testament/Nieuwe Testament 
- Onderstaand schema drukt op eenvoudige, maar duidelijke manier uit hoe het Oude en 

Nieuwe Testament zich tot elkaar verhouden:5 
- Vervullen (Mt 5:17) 
- Afsluiten (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:6 
- 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 voor 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 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). 

 
- Met betrekking tot de vervullende werking van het Nieuwe Testament:  

‘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.’7 

- 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’.8 

 
 

                                                
4 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 23)  
5 Survey of the Old Testament, Jensen (p 16) 
6 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 11) 
7 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 12) 
8 Christelijke Theologie, McGrath (p 191) 

 
NT 

OT 
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- Intertestamentaire periode: vierhonderd ‘stille jaren’ tussen Maleachi en Jezus 
- Na de Babylonische ballingschap krijgen de Joden hun vrijheid terug onder de 

Perzische vorst Cyrus/Kores (521 vC). Maar kort daarna werd Israël onderworpen 
door de Grieken. Tijdens de strijd om de macht na de dood van Alexander de Grote 
heeft Israël veel te lijden gehad. Met name de heerser Antiochus Epiphanes heeft 
vreselijk huisgehouden in Israël. Aan het begin van het Nieuwe Testament heeft 
inmiddels het Romeinse rijk zich stevig gevestigd als heerser in de wereld rondom de 
Middellandse zee en dus ook in Israël. 

- Er was in deze periode een sterk verlangen ontstaan naar de Verlosser, Hij die de 
vervallen hut van David weer zou herstellen (Am 9:11), de bijzondere figuur van de 
Mensenzoon (Dn 7), Hij die de belofte aan Abraham werkelijkheid zal gaan maken.  
- Mattheüs haakt hierop in door de Heer Jezus te introduceren als ‘de zoon van 

David, de zoon van Abraham’ (Mt 1:1) en vervolgens aan de hand van het 
geslachtsregister de geschiedenis van het Oude Testament in herinnering te roepen 
(Mt 1:2-17). 

 
De Heer Jezus: het Middelpunt van de Bijbel 
- Al heel vroeg in het Oude Testament wordt Gods heilplan door het verlossende werk van 

Jezus Christus duidelijk. Zonder het Oude Testament kunnen we nooit ten volle begrijpen 
waarom de Heer Jezus moest lijden en sterven voor de zonden van hen die in Hem 
geloven.  

- 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 (Torah), 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’ zegt de Heer Jezus. 
- Hd 8:35 – ‘uitgaande van dat Schriftwoord’ predikte Stefanus aan de kamerling Jezus. 
- 1Pt 1:11 – ‘de Geest van Christus’ doelde in de profeten. 

 
Het plan van God 
- De centrale boodschap van de Heer Jezus betrof de komst van het Koninkrijk van God. 

- Gn 1:26, 28 – God draagt de heerschappij op aarde over aan de eerste Adam (en Eva!) 
- Jh 12:31 (o.a.) – door de zondeval verliest de mens zijn heerschappij aan de duivel 
- Gn 3:15 – God belooft al gelijk dat Hij zal verlossen (het zogenoemde ‘proto-

evangelie’). De uitverkiezing van het volk Israël dat voor alle volken tot zegen zal zijn 
(Gn 12:2-3) en de belofte dat de Zoon van de grote Koning David voor eeuwig zal 
regeren (2Sm 7:12-13) bepaalt vervolgens de lijn van het Oude Testament. 

- Dn 7:9-14 – de heerschappij wordt overgedragen aan de Mensenzoon 
- Vergelijk de kenmerken van de Oude van dagen in Dn 7 met de kenmerken van 

Jezus Christus in Op 1. 
- 1Kor 15:27 – de heerschappij wordt overgedragen aan de Zoon. 

- Hierbij wil ik voorbij gaan aan de moeilijke verzen 24 en 28. Er zijn namelijk 
enkele moeilijkheden waar verdere studie voor nodig is: (1) het koningschap van 
de Zoon lijkt in deze verzen eindig te zijn, terwijl bijvoorbeeld Dn 7:14 spreekt 
over ‘een eeuwige heerschappij’, (2) er lijkt sprake te zijn van een bepaalde mate 
van ondergeschiktheid van God de Zoon aan God de Vader; iets wat in het licht 
van de Bijbel niet verondersteld kan noch mag worden, (3) de beschrijving van 
God die ‘alles in allen’ is, is een moeilijk te verklaren toestand. 
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- Welke elementen van het plan van God worden in het Nieuwe Testament pas duidelijk 
zichtbaar? 
- Het verlossende werk van de Heer Jezus. 
- De gemeente 

- 1Pt 2:9 ‘uit de duisternis geroepen’; ‘gemeente’ Grieks ekklesia van ek ‘uit’ en 
kaleo ‘roepen’ vgl. Jh 17:14-16 wel in de wereld, maar niet van de wereld. 

- Ef 3:8-11 
- Paulus verkondigt de onnaspeurlijke rijkdom van Christus aan de heidenen 
- Door de gemeente wordt Gods veelkleurige wijsheid bekend gemaakt aan de 

overheden en machten in de hemelse gewesten. 
- Het plan van God: ‘het eeuwige voornemen dat Hij in Christus Jezus, onze 

Heer, heeft uitgevoerd’. 
- Doel: Gods wijsheid wordt bekend gemaakt op aarde en in de hemelse 

gewesten. 
- De blijvende inwoning van de Heilige Geest 

- De Heer Jezus belooft de Heilige Geest in Jh 14-16.  
- Voordat de discipelen iets mochten gaan 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 bekering en doop (Hd 

2:38). 
- De gemeente ontstaat pas nadat de Heilige Geest is uitgestort (Hd 2:1-4, 41). 

- Ouweneel ziet Mt 16:17; 18:17 waar de Heer Jezus zelf al over ‘de gemeente’ 
spreekt als een heenwijzing naar de komende gemeente.9 

- Door de Heilige Geest worden de gelovigen tot één lichaam (beeld van de 
gemeente) gedoopt (1Kor 12:13). 

 
Korte inhoud Nieuwe Testament 
- EHBO: Evangeliën, Handelingen, Brieven, Openbaring 

- Evangeliën: fundament in vierluik 
- Te onderscheiden genres zijn: gebeurtenissen, gelijkenissen, onderwijs 

- Handelingen: ruggengraat Nieuwe Testament 
- Brug evangeliën en brieven: achtergrondinformatie bij de brieven 

- Brieven: praktijk van de gemeente 
- Openbaring: afronding Bijbel 

- Vergelijk schepping (Genesis) met herschepping (Openbaring) 
 
3. De betrouwbaarheid van de NT-geschriften 
- Voorbeeld: De Da Vinci Code (DVC) van Dan Brown. 

- Gevolgen: iedereen, inclusief de kerken, in beroering. 
- Kerken: artikelen in christelijke bladen, preken, speciale studieavonden. 

- Wat was er aan de hand? 
- Stelling DVC: bepaalde vroeg-christelijke geschriften zijn uit 

machtsoverwegingen door de leiders van de vroege kerk ‘bevoordeeld’ terwijl 
andere geschriften in de ban gedaan zijn. 

- Populariteit van de roman (!) getuigt van gebrek aan historisch besef en kennis van het 
Nieuwe Testament.10 
- Argument DVC: vondsten in Qumran (Dode-Zeerollen, 1947) en in Nag-

Hammadi (1945). Maar: vondst Qumran heeft betrekking op Oud-Testamentische 
                                                
9 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 387, 457-458) 
10 De boeken die de Kerk afwees, Green (p 9-19) 
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geschriften, dus vóór Christus; vondst Nag Hammadi heeft betrekking op 
gnostische geschriften, tweede eeuw ná Christus. 
- Gnostiek: Het gnosticisme is een verzamelnaam voor allerlei heilsleren die in 

de eerste vijf eeuwen na Christus opkwamen. Gnosticisme verwijst naar het 
Griekse woord ‘gnosis’ dat ‘kennis’ betekent. Het kenmerkende aan deze 
heilsleren was namelijk dat de gelovige door geheime kennis en persoonlijke 
openbaring kon binnendringen in het hemelse.11 Tot de verzameling van 
gnostische geschriften behoorde ook enkele zogenoemde evangeliën, zoals het 
evangelie van Thomas, het evangelie van Filippus, het apocryphon (‘geheim 
boek’) van Johannes en het evangelie van de Waarheid. 

- Gevaar: door de betrouwbaarheid van de NT-geschriften in twijfel te trekken wordt 
ook de inhoud (de waarheid) van het NT in twijfel getrokken. 

- Twee vragen: 
- Hoe betrouwbaar zijn de geschriften van het Nieuwe Testament? 
- Hoe is het gezag van de geschriften van het Nieuwe Testament bepaald? 

 
De historische betrouwbaarheid van de NT-geschriften 
- Hoe wordt in het algemeen de betrouwbaarheid van een historische bron vastgesteld?12 

- Auteurschap: wie heeft de bron geschreven en wat is zijn relatie tot de beschreven 
gebeurtenissen? 
- Hoe nauwer de auteur betrokken is geweest, hoe betrouwbaarder de bron. 

- Datering: wanneer is de bron geschreven en hoeveel tijd zit er tussen de beschreven 
gebeurtenissen? 
- Hoe korter de tijd tussen de beschrijving en de gebeurtenis, hoe betrouwbaarder 

de bron. 
- Informatie: over welke informatie beschikte de schrijver? Was hij een ooggetuige of 

heeft hij de informatie uit de tweede (of nog latere) hand? 
- Hoe korter de lijn tussen de informatiebron en de gebeurtenis, hoe betrouwbaarder 

de bron. 
- Bedoeling: met welke bedoeling en onder welke omstandigheden heeft de schrijver de 

bron gemaakt? Staat de schrijver vijandig of juist positief tegenover de beschreven 
gebeurtenissen? 
- Hoe objectiever de auteur staat tegenover de gebeurtenis, hoe betrouwbaarder de 

bron. 
 

- Wat hebben we wel en niet van de NT-geschriften?13 
- Geen autografen = oorspronkelijke geschriften 
- Wel manuscripten = handgeschreven kopieën (circa 5.000). 

- Zie In ontmoeting met Nieuwe Testament (ONT), p 28-30 
- Zie bijlage 1 waarin handschriften van verschillende klassieke geschriften, 

waaronder de NT-geschriften, op basis van aantal en ouderdom worden 
vergeleken.  
- Het aantal handschriften wil op zich niets zeggen over de betrouwbaarheid van 

het geschrift. Wel kan het iets zeggen over representativiteit van de bron. Hoe 
meer manuscripten er werden gevonden hoe minder uitzonderlijk de inhoud. 

                                                
11 Handboek van het christelijk geloof, Keeley red. (p 466) 
12 Geschiedenisdidactiek, Wilschut, Van Straaten & Van Riessen (p 62) 
13 Het ontstaan van de Bijbel, Ouweneel & Glashouwer (p 68-70) 
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- De ouderdom van de manuscripten zegt iets over de betrouwbaarheid. Over het 
algemeen geldt: hoe korter de tijdsperiode tussen het manuscript en het 
origineel hoe betrouwbaarder.  

- Naast de verschillende manuscripten zijn er ook verschillende vertalingen zoals de 
Syrische, Koptische (Egypte) en de Latijnse vertaling. 

- Andere tekstgetuigen: kerkvaders  
- Voor einde 1e eeuw: 14 van de 27 NT-geschriften geciteerd (door bijvoorbeeld 

Clemens van Rome, 95 nC). 
- 2e eeuw, rond 150 nC: 24 van de 27 geciteerd (door bijvoorbeeld Ignatius). 
- 3e eeuw: bijna alle NT-geschriften geciteerd (door bijvoorbeeld Eusebius). 
- 4e eeuw: canon bevestigd door Athanasius (zie ONT, p 27). 

- Potscherven (‘ostraca’), het schrijfmateriaal van de armen, en inscripties op muren, 
pilaren en dergelijke bevatten ook verschillende citaten uit het Nieuwe Testament. 

 
- De criteria voor historische betrouwbaarheid toegepast op de NT-geschriften: 

- Auteurschap 
- Evangeliën: anoniem; Handelingen: anoniem, maar dezelfde schrijver als derde 

evangelie; Brieven: Paulus (Korinthiërs t/m Filemon), Jacobus, Petrus, Judas, 
maar ook anoniem (Hebreeën, brieven toegeschreven aan Johannes); Openbaring: 
Johannes. 

- Anonimiteit van NT-geschriften problematisch? 
- Karakter van NT-geschriften: rondreisbrieven 

- 1Th 5:27; 1Tm 4:17; 2Tm 2:2, doorgeven van het Woord als opdracht, 
mogelijk ook voor evangeliën. 

- Voor de (oorspronkelijke) doelgroep was de auteur en het gezag van de 
auteur mogelijk wel bekend. 

- Auteurschap evangelie van Lukas en Handelingen:  Hd 16:10 (overgang naar 
wij-vorm; Lukas als reisgenoot van Paulus: Ko 4:14, 2Tm 4:11, Fm:24); Lk 
1:1-14 vgl. Hd 1:1 (adressering aan Theofilus). 

- Auteurschap evangelie van Johannes: gebruik benaming ‘discipel, die Jezus 
liefhad’ (Jh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7; 21:20). 

- Traditie vormt belangrijke bron voor vaststellen auteur. Hoe eerder de traditie 
het auteurschap van een NT-geschrift onderschrijft hoe betrouwbaarder deze 
aanname is. Apostolisch gezag was hierbij een belangrijk criterium: Mattheüs, 
Johannes, Paulus, Jacobus, Petrus waren ook daadwerkelijk apostelen. 
(Johannes) Markus had volgens de traditie nauw contact met Petrus (1Pt 5:13) 
en Lukas met Paulus. 

- Datering 
- Het wordt algemeen aangenomen dat de NT-geschriften voor 100 nC zijn 

geschreven14 (voor een datering per boek: zie werkboek NT, p 6). 
- De jonge datering van de NT-geschriften wordt onderbouwd door de citaten en 

aanhalingen van de vroege kerkvaders (tweede soms zelfs al eerste eeuw, zoals 
Clemens van Rome (95) die aan zijn brief aan de Korinthiërs de brief van Paulus 
aanhaalt). 

- Een belangrijke conclusie die we uit deze jonge datering kunnen trekken is dat 
veel ooggetuigen nog in leven waren toen de NT-geschriften circuleerden. Als de 
boodschap van deze geschriften niet in overeenstemming was geweest met de 

                                                
14 De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 14-19), De boeken die de Kerk 
afwees, Green (p 45), Christelijke Theologie, McGrath (p 25), Het ontstaan van de Bijbel, Ouweneel & 
Glashouwer (p 33) 
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werkelijke gebeurtenissen, hadden de ooggetuigen dit gemakkelijk kunnen 
weerleggen. 
- De anonimiteit van sommige NT-geschriften is in dat verband een opmerkelijk 

argument. De auteur was namelijk bekend bij zijn tijdgenoten. 
- Informatie 

- Waar haalden de schrijvers van de NT-geschriften hun informatie vandaan? 
- Evangeliën: Mattheüs en Johannes waren volgelingen van de Heer Jezus, dus 

ooggetuigen. Lukas heeft grondig onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen, 
waarbij hij ook te rade is gegaan bij ooggetuigen (Lk 1:1-4). (Johannes) 
Markus had volgens de traditie nauwe contacten met Petrus en ook met Paulus 
(Hd 12:25, 2Tm 4:11). 

- Handelingen: Lukas was reisgenoot van Paulus (zie boven) en heeft 
verschillende gebeurtenissen dus zelf meegemaakt. 

- Brieven: Paulus stond in nauw contact met de andere apostelen. Petrus, 
Johannes en Jacobus waren apostelen en de laatste was zelfs de broer van de 
Heer Jezus, net als de briefschrijver Judas.  

- Openbaring: de apostel Johannes ontving een bijzondere profetische 
openbaring van de Heer Jezus zelf, die aan hem verscheen. 

- Net als bij de datering is het belangrijk om te constateren dat veel van de 
informatie uit de NT-geschriften uit de eerste hand afkomstig was (ooggetuigen). 

- Bedoeling 
- Met welke bedoeling werden de NT-geschriften geschreven? 

- Evangeliën: Lukas heeft een expliciete historische doelstelling (Lk 1:1-4) en 
Johannes een duidelijke theologische doelstelling (Jh 20:30-31). 

- Handelingen: Lukas’ doelstelling sluit aan bij zijn doelstelling van het 
evangelie (Hd 1:1). 

- Brieven: pastorale of leerstellige doelstelling. 
- Openbaring: bijzondere profetische bedoeling.  

- Het is belangrijk om vast te stellen dat alle NT-geschriften de bedoeling hebben 
om de boodschap van de Heer Jezus Christus zuiver door te geven (zie 
bijvoorbeeld 1Kor 11:23; 1Jh 1:1). 
- Paulus verdedigd zijn apostelschap door er op te wijzen dat zijn boodschap is 

gebaseerd op een openbaring van Jezus Christus zelf (Gl 1:12). Wel vier keer 
wordt in het NT verslag gedaan van de bekering van Paulus (Hd 9, 22, 26 en 
Gl 1). Daardoor wordt het belang en het Goddelijke gezag van zijn 
apostelschap geaccentueerd.  

 
De canoniciteit van de NT-geschriften15 
- Canoniciteit heeft alles te maken met gezag. Welk gezag hebben de geschriften? Is het uit 

mensen of is het uit God wat er geschreven staat? 
- Canon (Grieks voor ‘maatstaf’ of ‘regel’): verzameling gezaghebbende geschriften. 

- Niet-canonieke boeken worden apocriefe boeken genoemd (van het Grieks wat 
‘uitgesloten’ betekent). Binnen de katholieke kerk worden enkele geschriften uit 
de Oud-Testamentische periode wel als canoniek erkend, deze boeken worden 
aangeduid als deuterocanonieke boeken (deutero = tweede, dus boeken van de 
tweede canon). 

                                                
15 Het ontstaan van de Bijbel, Ouweneel & Glashouwer (p 59, 77-81); De betrouwbaarheid van de geschriften 
van het Nieuwe Testament, Bruce (p 21, 25) 
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- Er bestond al een gezaghebbende verzameling geschriften, namelijk het OT. De canon 
van de NT werd naar dit voorbeeld opgesteld in de loop van de eerste drie eeuwen na 
Christus. 

- Let op: de vorming van de canon moet onderscheiden worden van het ontstaan van de 
geschriften zelf. We hebben gezien dat de geschriften zijn ontstaan voor het einde van 
de eerste eeuw. De formele vastlegging van de erkenning van het gezag van deze 
geschriften is in de loop van de eerste drie eeuwen gebeurd.  

- Zoals we gezien hebben citeerden kerkvaders al vroeg uit het Nieuwe Testament als 
uit een gezaghebbend boek.  

- Op de kerkvergaderingen (concilies) van 393 (Hippo) en 397 (Carthago) werd de 
canon officieel vastgesteld. Dit kwam niet zomaar uit de lucht vallen; het vaststellen 
van de canon was een bevestiging van gezag dat al algemeen onder de christenen werd 
geaccepteerd. Het gaat dus niet om het toekennen maar om het erkennen of herkennen 
van de gezaghebbende boeken. 

- Intern argument voor het gezag van de NT-geschriften:  
- 2Pt 3:15-16, Petrus stelt de brieven van Paulus en de ‘overige Schriften’ op één lijn 
- 1Tm 5:18, Paulus lijkt Lk 10:7/Mt 10:10 te citeren als ‘de Schrift’. 
- De apostelen werden bekleed met gezag. De leer die zij verkondigden was 

gezaghebbend, Hd 2:42. 
- Noodzaak tot het opstellen van een canon: 

- Dwaalleer (m.n. gnostiek): bijvoorbeeld Marcion, die in tweede eeuw (rond 140) 
leerde dat er een onderscheid was tussen de (volgens Marcion lagere) Schepper-God 
van het OT en de Vader-God van (een gedeelte van) het NT. Vanuit dit ‘theologische 
antisemitisme’ schrapte Marcion het OT en delen van het NT uit de canon. 

- Vervolging: aan het begin van de vierde eeuw braken onder keizer Diocletianus 
heftige christenvervolgingen uit. Op bevel van de keizer moesten de heilige 
geschriften ingeleverd worden om verbrand te worden. Omdat dit door de christenen 
als rechtstreekse afval van God werd gezien, was het wel belangrijk welke geschriften 
wel en niet tot het Woord van God behoorden. 

- Criteria voor het vaststellen van de canon: 
- Apostolisch auteurschap, apostolische tijd en apostolische boodschap. 
- Andere criteria: goddelijk gezag, geestelijke kracht (levensvernieuwend), juistheid, 

oorspronkelijke aanvaarding 
- Oorzaken die het canoniseringproces bemoeilijkten:16 

- Vanaf de 2e eeuw begonnen zich problemen voor te doen bij het erkennen van de 
canon. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen: 
- Er ontstond verbondenheid tussen de gemeenten uit verschillende delen van de 

wereld, maar niet overal waren alle geschriften bekend. Bijvoorbeeld: de brieven 
van Johannes waren aanvankelijk alleen in Klein-Azië bekend en de brief van 
Jacobus alleen in Rome. 

- De term apostel werd beperkt tot de twaalf discipelen. De brievenschrijvers 
Jacobus en Judas waren in die zin geen apostelen, maar waarschijnlijk broers van 
de Heer Jezus (vgl. de opsommingen in Mt 10, Mk 3, Lk 6, Hd 1). 

- Er verscheen steeds meer sektarische en pseudo-epigrafische lectuur (= 
geschreven onder een valse naam). Deze geschriften droegen wel de naam van een 
apostel, maar waren niet werkelijk door deze apostel geschreven.  

 
3. De uitleg van het Nieuwe Testament 
- Hermeneutiek: de weg van het Woord van God naar de hart van het mens 
                                                
16 Artikel ‘De canonvorming van het Nieuwe Testament’, Van den Brink (1998) 
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- Barrières: taal en vertaling, theologische systemen, culturele verschijnselen 
- Sleutelwoord: context 

- Gevaar van het niet goed toepassen van de hermeneutische principes: voorbeeld ONT, p 
31 

- Vergeet niet: in openbaring, inspiratie en verlichting is de Heilige Geest leidend. Bij jouw 
studie van het Woord van God moet de Heilige Geest ook leidend zijn (2Kor 2:9-16)! 

 
- Ontdekken, begrijpen, toepassen 

- Ontdekken  
- Richt je uitsluitend op de tekst.  
- Lezen vanuit de grondtekst(varianten) is wenselijk maar weggelegd voor de 

‘profs’. Gebruik ‘als leek’ verschillende vertalingen en let op de 
interpretatieverschillen.  

- Stel tekstverklarende vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe? 
- Begrijpen 

- Inventariseer de onbeantwoorde vragen en zoek op betrouwbare plaatsen naar 
antwoorden (Bijbelgetrouwe uitleggers, handboeken etc.). 

- Pas op voor de dwang van de context: vergelijk Schrift met Schrift. 
- Hoe kunnen we ooit ontdekken dat de Schriften op de Heer Jezus betrekking 

hebben (Jh 5:39; Lk 24:27, 44) als we uitsluitend naar de tekstuele of 
historische grondtekst kijken? 

- Wat bedoelt Paulus te zeggen in Gl 4:21 dat de Joden al de dingen die hij 
uitlegt al hadden kunnen weten? 

- De Heer Jezus verwijt Nicodemus, de leraar van Israël, dat hij geen weet had 
van de wedergeboorte. 

- Zie de toespraken van Petrus in Hd 2 en 3 en de Hebreeënbrief: de een na de 
andere Oud-Testamentische tekst wordt aan elkaar ‘geregen’. 

- Toepassen 
- Doe recht aan de context van het gedeelte: waar gaat het echt over?  
- Doe recht aan de context van de hoorder: wat kan ik er mee? Als ik er niets mee 

kan, waar ligt dat aan? Ben ik misschien geestelijk doof? 
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Bijlage 1 Vergelijking handschriften NT en handschriften andere klassieke werken17 
 
  Klassiek geschriften Aantal 

hand-
schriften 

Opmerkingen over 
handschriften 

Datering 
handschriften 

Datum van 
ontstaan 

Periode tussen 
origineel en 
handschrift  
(in jaren) 

1 Nieuw-Testamentische 
geschriften 

5.000   350 nC 60-100 nC 150 

2 Romeinse Geschiedenis - 
Livius (142 boeken) 

20 van 35 boeken 3e eeuw  
(1 handschrift) en 
jonger 

59 vC - 17 nC 280 

3 Historiae - Tacitus  
(14 boeken) 

2 van 4 en een half boek 9e eeuw  
en 11e eeuw 

100 nC 700 

4 Annales - Tacitus  
(16 boeken)  

2 van 10 boeken volledig en van 
2 boeken gedeeltelijk 

9e eeuw  
en 11e eeuw 

100 nC 700 

5 Dialogus de Oratoribus, 
Agricola, Germania – 
Tacitus 

1   10e eeuw 100 nC 800 

6 De Bello Gallico – Ceasar 10   850 nC 58-60 vC 910 
7 Historia – Herodotus 8 plus enkele papyrusfragmenten 

van rond de jaartelling 
900 nC  488-428 vC 1270 

8 Historia – Thucydides  8 plus enkele papyrusfragmenten 
van rond de jaartelling 

900 nC  460-400 vC 1300 
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17 Op basis van: De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 15-16) 


