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Bijbelinterpretatie, vormen en effecten.  
Hoe daar mee om te gaan in Christengemeente Bethel 
 

Vragen vanuit de OR aan de denktank 
De Oudsten Raad (OR) heeft de denktank gevraagd om het onderwerp ‘Bijbelinterpretatie, vormen en effec-
ten’ te onderzoeken en uit te werken. De OR heeft hierbij de volgende vragen gesteld aan de denktank;  

• Welke vormen van Bijbelinterpretatie zijn bekend in de evangelische kringen? 

• Waarom worden deze interpretaties gebruikt? 

• Wat zijn de voor- en nadelen van deze gebruikte Bijbelinterpretaties? 

• Hoe kunnen deze vormen gebruikt worden in Bethel? (woordverkondiging, studie, onderwijs, 
bemoediging, correctie, discussie) 

 

Samenvatting van bevindingen en aanbevelingen van de denktank 
 
In de kern zijn de antwoorden op de gestelde vragen in de volgende samenvattende bevindingen een aanbe-
velingen te geven: 
 
De bijbel en ‘het Woord van God’ 
Naast de openbaring van God in Zijn mens geworden Zoon heeft Hij ons de bijbel gegeven, de verschillende 
geschriften over vele eeuwen heen vastgelegd en verzameld. Deze geschriften zijn geïnspireerd door God, 
door mensen opgeschreven, om ons te wijzen op Zijn liefde voor ons en het reddende werk van Zijn Zoon om 
ons te herstellen in de relatie met Hem. Door de bijbel spreekt God tot ons en openbaart ons Christus, het is 
daarmee het geschreven Woord van God. 
 
Verschillende visies op de bijbel (inspiratie) 
Als denktank hebben wij diverse beschreven (sa-
menvattende) opvattingen besproken. Wij menen dat 
God de schrijvers van de bijbel heeft geïnspireerd om 
te schrijven wat Hij van belang vond. Daarbij is 
sprake geweest van een interactie tussen God en 
mens, de laatste ook nog geplaatst in de cultuur en 
tijd van zijn/haar leven. Wij kunnen ons dan ook het 
best vinden in de ‘gedachte-inspiratie’. Wij plaatsen 
deze tussen de ‘existentiële opvatting’ van Barth en 
de ‘volledig, woordelijke inspiratie’, waar we ook in 
mee kunnen. De overige opvattingen (de ‘vrijzinnige 
opvatting’, de ‘neo-orthodoxe – ontmythologiserende 
opvatting’ en de ‘letterlijk gedicteerde’ opvatting) kunnen wij niet achter staan. 
 
Bijbelinterpretatie 
Er is veel te zeggen over de verschillende interpretaties, de manier 
waarop deze juist gebruikt worden en de bijbehorende valkuilen. In 
een schema (zie de betreffende paragraaf) hebben we vijf van deze 
interpretatie methoden, als vertegenwoordigers van verschillende 
richtingen, samengevat met telkens een korte definitie van de be-
treffende methode en per methode een aantal concrete voorbeel-
den van ‘goed gebruik’ en ‘verkeerd gebruik’.  
Als denktank zien wij de allegorische methode, de letterlijke me-
thode en de historisch kritische methode als onwenselijke metho-
des om de bijbel te interpreteren. Waarom dit is, is te lezen in het 
schema. Wij kunnen ons goed vinden in de contextuele methoden 
die zoeken de bijbel te interpreteren binnen de totale context van 
de bijbel (schrift met schrift) en de duiding in de tijd en plaats, deels 
ook uit buiten Bijbelse bronnen te betrekken. Dit betreft de gram-
maticaal-historische methode en de methode die Gordon Fee han-
teert. Het verschil tussen deze methodes ligt in de mate waarin bui-
ten Bijbelse bronnen worden gehanteerd (bij de methode van Fee 
ruimer dan bij de grammaticaal-historische methode). 
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De beweging van de heilige Geest in bijbel inspiratie en interpretatie 
Als denktank hanteren wij als uitgangspunt dat de bijbel, de door God bewust aan ons overgedragen (inspira-
tie) bron is om kennis te nemen van wat Hij heeft gedaan, wat Zijn plannen en beloften zijn en hoe Hij naar 
ons leven kijkt (openbaring). Wij kunnen niet leven en ontwikkelen als christenen zonder dat we regelmatig in 
de bijbel lezen en deze bestuderen.  
Daarnaast leeft en beweegt de heilige Geest in ons als christen en verlicht onze geest opdat we de bedoeling 
en boodschap van God in de bijbel (beter) gaan begrijpen en wijst ons de weg op ons ‘levenspad’. Wij vinden 
dat er een goede balans moet zijn tussen het bestuderen en uitdiepen van de bijbel en het zoeken naar, en 
volgen van de weg, die de heilige Geest ons wijst, het onderricht dat Hij ons geeft. 
Wat betreft de inspiratie van de schrijvers van de boeken in de bijbel zien wij de heilige Geest als de persoon 
van God die daarin heeft gewerkt. Waar het gaat om interpretatie komt studie en werking van de heilige Geest 
bij elkaar en is het van belang om daarin de goede balans te blijven zoeken.  
 

Betekenis die wij aan gebruikte begrippen hebben verbonden 
 
Om elkaar, en de uitwerking van de denktank, goed te begrijpen, bleek het van belang om van een aantal 
belangrijke begrippen uit te werken en te beschrijven wat wij daaronder verstaan. Dit omdat de begrippen in 
theologische context anders kunnen worden uitgelegd dan in de dagelijkse Nederlandse taal. De daarbij ge-
leerde les is dat het bij veel besprekingen van belang is dit eerst te doen om misverstanden te voorkomen.  
 
Openbaring 
Openbaringen van God kunnen gedefinieerd worden als datgene wat God aan de mens communiceert (op 
welke wijze dan ook) die tot dan toe nog niet bekend waren en die de mens op geen enkele andere wijze te 
weten had kunnen komen. Dit kan zowel voor een mens individueel (voor die mens zelf een nieuw inzicht 
krijgen over God), als voor de hele mensheid zijn.  
 
Inspiratie 
Inspiratie is het werk van de heilige Geest door mensen heen waardoor de openbaringen van God betrouwbaar 
verwoord konden worden zonder dat de mens zijn eigenheid hierin verloor. 
 
Verlichting 
Verlichting is het werk van de heilige Geest in mensen die God aanvaard hebben en de heilige Geest hebben 
ontvangen waardoor zij als zij de bijbel lezen de openbaringen die de geïnspireerde schrijvers hebben opge-
schreven begrijpen. 
 
Context 
Context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Dit kan begrepen worden als alleen datgene 
wat er verder nog in de bijbel staat, de context die letterlijk om de tekst heen staat (paragraaf, hoofdstuk, 
bijbelboek en de gehele bijbel), te gebruiken om een tekst te begrijpen en interpreteren. In de denktank hebben 
we dit geformuleerd als ‘de Bijbelse context’.  
Context kan ook ruimer begrepen worden. Ook andere, buiten Bijbelse, bronnen (bijvoorbeeld historische ge-
gevens, bijbel-commentaren en andere bronnen) worden geraadpleegd om de context ook vanuit andere per-
spectieven dan alleen de bijbel te duiden. Dit hebben wij geformuleerd als ‘de ruime context’. 
 
De volledige uitwerking van de bevindingen van de denktank zijn vastgelegd in het document “2019-
01-27 Bijbelinterpretatie; Denktank Christengemeente Bethel - Definitief.” Dat document kent de vol-
gende opbouw: 
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Dit document is op te vragen bij Reijer Lucas. 


