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‘Begrijpt u ook wat u leest?’ (Handelingen 8:30) 

20-10-2022

• De Bijbel (en) ‘het Woord van God’

• Bijbel inspiratie

• Hoe kijk jij hiernaar?

Pauze!?



De Bijbel, de Heilige Geest en wij 

• de Bijbel; bewust door God aan 

ons overgedragen om kennis te 

nemen van 
• wat Hij heeft gedaan, nog gaat doen

• wat Zijn beloften zijn, hoe Hij naar 

ons leven kijkt

• de heilige Geest; leeft en beweegt 

in ons
• verlicht onze geest opdat we de 

bedoeling en boodschap (beter) 

begrijpen

• wijst ons de weg op ons ‘levenspad’.

een goede balans nodig!



Hoe gaan we, ga jij, om met de 

uitkomsten 

• De Bijbel is geen gebruikershandleiding of instructieboek

• Als de Bijbel ons één ding vertelt dan is het dat wij ons hele leven 

door mogen/moeten leren

• Over de kern (persoon) van ons geloof is de Bijbel glashelder, 

over de betekenis in ons dagelijks bestaan worden beelden / 

schetsen gegeven, geen instructies of regels (de wet)

• In de uitleg van de Bijbel zoeken wij naar de uiterste grenzen 

(waar kunnen we ons niet aan verbinden), daarbinnen willen wij 

ruimte laten



Opdat wij elkaar begrijpen 

wat God aan de mens 

communiceert (op welke 

wijze dan ook), tot dan 

toe onbekend was en wat 

op andere wijze niet 

bekend kon worden.

Openbaring

Inspiratie

Verlichting

woorden, ‘ingeblazen’ door 

de heilige Geest, door de 

mens opgeschreven, met 

behoud van de eigenheid 

van de schrijver.

begrijpen van wat in de Bijbel is 

opgeschreven doordat de heilige Geest 

hart en verstand van de mens opent.



De Bijbel (en) ‘het Woord van God’



De Bijbel (en) het Woord van God 

‘Wanneer wordt gesproken over het ‘Woord van God’, wordt meestal 
gesproken over de bijbel. Wij geloven dat het ‘Woord van God’ zich richt op 
de openbaring(en) van God aan ons mensen, over Zijn liefde en keuze voor 
ons.’
Dat heeft Hij gedaan, en doet dat nog steeds, op de volgende manieren:

• Het geopenbaarde Woord van God

• Het geschreven Woord van God

• Het geproclameerde Woord van God



Het Woord van God 

• Het geopenbaarde Woord van God  ‘’Jezus Christus, onze Redder’
Johannes 1:1-14 NBV21

“1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in 
het begin bij God. 
14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en 
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de 
Vader.” 

Openbaring 19:11-16 NBV21
“11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw 
en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12 
Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had Hij veel kronen. Er stond een 
naam op Hem geschreven die niemand kende, alleen Hijzelf. 13 Hij droeg met bloed 
doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’.

• Het geschreven Woord van God

• Het geproclameerde Woord van God



Het Woord van God 

• Het geopenbaarde Woord van God

• Het geschreven Woord van God  ‘de Schrift (de bijbel) openbaart 

ons Christus’
Romeinen 15:4 NBV21

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te 
volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.”

2 Timotheüs 3:16-17 NBV21
“16 Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te 
geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen 
leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is 
toegerust.”

Mattheüs 5:17 NBV21
“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen 
om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” 

• Het geproclameerde Woord van God



Het Woord van God 

• Het geopenbaarde Woord van God

• Het geschreven Woord van God

• Het geproclameerde Woord van God  ‘God openbaart zich ook 

vandaag nog’
Romeinen 12:6 NBV21

“We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de 
gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.”

1 Corinthiërs 14:26 NBV21
“Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt 
iedereen wel iets bij: een lied, een vorm van onderricht, een openbaring, een uiting in klanktaal of 
de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.”

1 Corinthiërs 14:30 NBV21
“30 Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op 
dat moment spreekt verder zwijgen.” 



De Bijbel (en) het Woord van God 

• Het geopenbaarde Woord van God 
 ‘’Jezus Christus, onze Redder’

• Het geschreven Woord van God 
 ‘de Schrift (de bijbel) openbaart ons 
Christus’

• Het geproclameerde Woord van God 
 ‘God openbaart zich ook vandaag nog’



Bijbel inspiratie



Inspiratie  interpretatie

• Inspiratie: 
de manier waarop je kijkt naar hoe de 

bijbel op inhoud en samenhang vorm 

heeft gekregen, hoe de auteurs (mogelijk) 

geïnspireerd werden door Gods Geest en 

zij de tekst op papier hebben gezet.

• Interpretatie:
de manier waarop je de bijbel leest en 

begrijpt, je beeld op inspiratie vormt 

daarvoor de ondergrond.



Wat zegt de bijbel zelf over het 

ontstaan en de waarde van de schrift?

2 Timotheüs 3:14-17 NBV21

“14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je 

weet wie je leraren waren 15  en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige 

geschriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Christus 

Jezus.16 Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om 

onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een 

rechtschapen leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk 

goed doel volledig is toegerust.”

2 Petrus 1:19-21 NBV21

“19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. 

U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in 

een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 

20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg 

toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die 

namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.”



Hoe kijken wij naar, beleven wij, 

de bijbel?

• Dat doen we op verschillende 

manieren. 

• Een ieder met de eigen  kleur bril, 

een eigen visie.

• Zijn we ons niet altijd bewust van.

• Verklaart wel waarom er zoveel 

meningsverschillen in de kerk zijn.

• Het helpt om je eigen visie te 

kennen en ook dat van de ander!



Verschillende visies op de bijbel

Hoe is de bijbel op inhoud en samenhang tot stand gekomen?

• Vrijzinnige opvatting

• Neo-orthodoxe opvattingen

• Behoudende opvattingen



Verschillende visies op de bijbel

• Vrijzinnige opvatting
‘De bijbel is puur mensenwerk. De schrijvers hadden oprecht religieuze ervaringen of 
verhalen gehoord, maar de teksten zijn bewerkt en samengesteld. De bijbel is een 
religieus geschrift en heeft net zoveel waarde als anderen religieuze boeken.’

• Neo-orthodoxe opvattingen

• Behoudende opvattingen



Verschillende visies op de bijbel

• Vrijzinnige opvatting

• Neo-orthodoxe opvattingen
‘De bijbel wordt het Woord van God genoemd. God is anders dan de mens en daarom 
niet volledig te begrijpen, enkel door de openbaring van Christus.‘

• Behoudende opvattingen



Verschillende visies op de bijbel

• Vrijzinnige opvatting

• Neo-orthodoxe opvattingen
‘De bijbel wordt het Woord van God genoemd. God is anders dan de mens en daarom 
niet volledig te begrijpen, enkel door de openbaring van Christus.’
1. Ontmythologiserende opvatting (Bultmann): De bijbel bevat veel mythen, die moeten we 

verwijderen om de boodschap te vinden. Wonderen worden niet serieus genomen. 

2. Existentiële opvatting (Barth): De bijbel bevat het Woord van God wanneer we God tot ons 
laten spreken. God is anders dan de mens, Hij heeft zich in Christus geopenbaard en de bijbel 
getuigt daarvan. Als wij lezen en ervaren, dan spreekt God tot ons en is dat het Woord van 
God. Het gaat niet om de tekst als feit, maar om de existentiële ontmoeting tussen God en 
mens.

• Behoudende opvattingen



Verschillende visies op de bijbel

• Vrijzinnige opvatting

• Neo-orthodoxe opvattingen

• Behoudende opvattingen

‘De bijbel is het Woord van God’



Verschillende visies op de bijbel

• Vrijzinnige opvatting

• Neo-orthodoxe opvattingen

• Behoudende opvattingen

‘De bijbel is het Woord van God’

1. Gedachte-inspiratie: God inspireerde het denken, niet de exacte woorden, de auteurs 
kozen hun eigen woorden. De Geest garandeert de belangrijke leerstellingen in de 
tekst (ook wel beperkte of dynamische inspiratie).

2. Volledige, woordelijke inspiratie: alle woorden zijn door God geïnspireerd, binnen de 
context van de auteurs zelf, qua taal en stijl, en geven de exacte bedoeling van God 
weer (ook wel plenair-woordelijke inspiratie).

3. Letterlijk-gedicteerde inspiratie: Elk woord, zelfs elke punt en komma, is door God 
gedicteerd aan de auteurs (ook wel mechanische inspiratie of dictaattheorie).



Verschillende visies op de bijbel

• Vrijzinnige opvatting  bijbel is mensenwerk

• Neo-orthodoxe opvattingen  bijbel bevat woorden van God
• Ontmythologiserende opvatting  verwijder de mythen om de boodschap te

vinden
• Existentiële opvatting  we ontmoeten God als wij lezen en ervaren

• Behoudende opvattingen  bijbel is het Woord van God
• Gedachte-inspiratie  het denken komt van God, de woorden van

de schrijvers
• Volledige, woordelijke inspiratie  de woorden zijn van God en geven de exacte

bedoeling weer
• Letterlijk-gedicteerde inspiratie  elk woord, elke punt en komma, is gedicteerd



Geen absoluut standpunt

Ons kennen en begrijpen is beperkt, daar past een absoluut 

menselijk standpunt niet in.

Wij menen dat zoeken naar verbinding, naar het inzicht of de 

opvatting van de ander, van groot belang is om met elkaar en 

van elkaar te leren. 

Dat vraagt ruimte, maar ook het plaatsen van (uiterste) grenzen.

Daarom: 

• een voorkeur opvatting

• andere voor ons acceptabele opvattingen

• opvattingen waar wij ons niet aan kunnen verbinden



Opvatting denktank en OR 

God heeft de schrijvers van de bijbel geïnspireerd 

om te schrijven wat Hij van belang vond. Er was 

dus sprake van een interactie tussen God en 

mens, de laatste ook nog geplaatst in de cultuur 

en tijd van zijn/haar leven. 

Wij kunnen ons 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 kunnen wij niet achter 

staan.

2 Timotheüs 3: 16 NBV21

“Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten 
te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven”

2 Petrus 1: 21 NBV21

“nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven 
door de heilige Geest.”



Hoe kijk jij hiernaar?



Hoe kijk jij hier naar?

• Hoe beleef jij het lezen van de bijbel, door God geïnspireerd, 

door mensen geschreven, en het begrijpen van de bijbel?

• Kun je je vinden in de uitwerking van ‘het Woord van God’?
• Het geopenbaarde Woord van God  ‘’Jezus Christus, onze Redder’
• Het geschreven Woord van God  ‘de Schrift (de bijbel) openbaart ons Christus’
• Het geproclameerde Woord van God  ‘God openbaart zich ook vandaag nog’

• Hoe denk jij dat de bijbel, in woorden inhoud en samenhang, is 

ontstaan? (jouw opvatting over bijbel inspiratie)
2 Timotheüs 3: 16 NBV21

“Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om 
onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot 
een rechtschapen leven”

• Wat vindt jij van de opvatting van de denktank en OR?



In gesprek 

Jij luistert

Stil zijn en alle aandacht voor 

de ander . . . simpel toch?

Jij vraagt (door)

Jij stelt de vragen die zijn aangedragen 

maar ook die in je opkomen als 

de ander verteld

Jij spiegelt

Je reageert op wat de ander vertelt

herken jij jezelf hierin?

wat doet het met jou? 

waar doet het je aan denken.

Let op! Je bent niet aan het vertellen.

Jij vertelt

Jouw verhaal, je mening, je gevoel, je 

ervaringen en je verwachtingen.

Circa 5 min. en 

dan doordraaien


