De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst
dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen.
De Bijbel is een geestelijk boek waarin heel veel mensen hun troost en leiding hebben gevonden,
de eeuwen door.
Het is het boek dat verboden en verbrand is maar het is steeds door alle eeuwen heen bewaard
gebleven, omdat het beschermd is en wordt door de Schrijver zelf, die niet veranderd is en niet
veranderen zal.

De Bijbel is een geestelijk boek.
Waar uit bestaat de Bijbel?
Het woord 'Bijbel' is afgeleid van het Griekse woord 'Biblios', wat betekent: 'Verzameling boeken'.
De Bijbel is inderdaad een verzameling afzonderlijke boeken, die samen het Woord van God
vormen.
De Bijbel is een afgesloten geheel. Er behoren alleen geïnspireerde boeken toe.
Van de boeken waaruit de Bijbel bestaat is op concilies (kerkvergaderingen) van rond 400 na
Christus geoordeeld dat ze Goddelijk Gezag hebben. Na deze tijd is er aan de Bijbel niets meer
toegevoegd of weggedaan.
De Bijbel bestaat uit 66 boeken, verdeeld over twee delen:



Het Oude Testament;
Het Nieuwe Testament.

Hiervoor worden vaak de afkortingen 'OT' en 'NT' gebruikt.
Het woord 'testament' betekent 'verbond'.
Het OT vertelt over het verbond dat God sloot met het volk Israël en over de Messias (=verlosser),
die uit dit volk zou voortkomen. Op veel plaatsen in het OT wordt over deze Messias gesproken.
Het NT vertelt over de komst van Jezus Christus de verlosser, zijn dood aan het kruis, opstanding
en hemelvaart, en over de belofte van zijn terugkeer naar de aarde.
Door Jezus' dood en opstanding is er een nieuw verbond tussen God en mensen ontstaan, vandaar
de term 'Nieuwe Testament'. Daarmee kun je zeggen dat de woorden van het Oude Testament in
het Nieuwe Testament zijn vervuld. Wij zien uit naar de vervulling van de belofte van zijn
wederkomst.
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Elk Bijbelboek heeft een eigen karakter. Dat kan zijn:







Geschiedschrijvend;
Profetisch;
Onderwijzend;

Poëtisch;
Wijsgerig.

Elk boek is onderverdeeld in hoofdstukken. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in stukjes van één of
enkele zinnen, verzen genaamd. Deze onderverdeling vergemakkelijkt het opzoeken en terugvinden
van teksten.
_________________________________________________________

Het Bloed als offer.
Een rode draad die door de Bijbel heen loopt betreft het bloed, dat moet worden vergoten als
verzoening voor zonde. In het OT is dat het bloed van offerdieren, zoals bijvoorbeeld is beschreven
in Leviticus 4 vers 4 t.m. 7. In het NT is dat het bloed van Christus, dat gevloeid heeft als
verzoening voor AL onze zonden, omdat het bloed van offerdieren niet toereikend is. Dit vinden
wij in Hebreeën 10 vers 8 t.m. 14.
Hierdoor hebben wij de vrijmoedigheid om een directe, persoonlijke relatie met Jezus zèlf aan te
gaan.

God heeft ons de Bijbel gegeven om ons de weg tot verlossing te laten zien en om ons te leren
hoe wij voor Hem kunnen leven. Om dit te kunnen begrijpen moet je in de eerste plaats zelf
geestelijk zijn, dat staat in 1 Korintiërs 2 vers 12 t.m. 14, en 2 Petrus 1 vers 20 en 21.
We moeten de Schrijver kennen, zodat het mogelijk is voor de mens de diepere betekenis van de
Bijbel te leren begrijpen en te verstaan. Dat zegt de Bijbel in Romeinen 11 vers 33 t.m. 36.
Om de Schrijver te leren kennen en een geestelijk mens te worden, is het nodig jezelf te bekeren
tot God. Daar over wordt uitleg gegeven in de studie over bekering.
Psalm 119: 105 zegt het zo:
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

In de tijd dat deze woorden werden opgeschreven kende men nog geen straatverlichting. Wie 's
avonds de deur uit moest, lichtte zichzelf bij met een olielampje dat net voldoende licht gaf om
de weg een paar stappen vooruit te verlichten.
Zo is het ook met de Bijbel. Gods woord is niet een schijnwerper die ons de hele omgeving laat
zien, maar een lamp die ons pad verlicht in de nacht, ver genoeg om steeds een volgende stap te
kunnen zetten.
Jezus zegt van zichzelf dat Hij het licht voor de wereld is, zie Johannes 8 vers 12b.
Loop dus niet vóór Jezus uit, want dan loop je het Licht in de weg en kijk je in het donker.
Blijf ook niet te ver achterop, want dan is het Licht te ver weg en zie je nog niet waar je loopt.
Maar ga je levensweg vlak bij het Licht, in Jezus' voetstappen.
Zoals hiervoor al is opgemerkt moeten we de Schrijver van de Bijbel kennen om te begrijpen wat
er bedoeld wordt. Voor alle tijden was God er. Hij heeft zijn Geest uitgestort over de mensen. De
Heilige Geest spreekt door mensen en door engelen en God spreekt door Zijn woord.
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De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God.
Wie schreef de Bijbel?
Van veel van de Bijbelboeken is de schrijver bekend, bijvoorbeeld de evangeliën en de brieven van
Paulus. In andere boeken is de hand van meerdere schrijvers te herkennen. Het gaat hier
voornamelijk om boeken uit het Oude Testament.
Alle mensen die de woorden hebben opgeschreven die wij nu in de Bijbel kunnen lezen hebben één
ding gemeen:

Zij zijn geïnspireerd door Gods Geest.
2 Petrus 1 vers 21
… want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God
spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

De Bijbel is een afgesloten geheel. Er behoren alleen geïnspireerde boeken toe.
Van de boeken waaruit de Bijbel bestaat is op concilies (kerkvergaderingen) van rond 400 na
Christus geoordeeld dat deze met Goddelijk Gezag hebben. Na deze tijd is er aan de Bijbel niets
meer toegevoegd of weggedaan.
De Bijbel is geschreven over een periode van ongeveer 1500 jaar. Tussen de tijden van het Oude en
het Nieuwe Testament zit een periode van ongeveer 400 jaar.
_________________________________________________________
Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws; het Nieuwe Testament is in het Grieks.
De Bijbel is in vele talen vertaald. Er zijn meerdere vertalingen in het Nederlands, waaronder:






De Statenvertaling. Deze is na de Reformatie gemaakt in opdracht van de Staten van Holland
(1618-1619).
De Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze dateert van 1951.
Het Boek. Dit is geen echte vertaling uit de grondtekst, maar een zg. “parafrase”. De tekst is in
hedendaags Nederlands gezet op basis van andere Bijbelvertalingen (1988).
De Nieuwe Bijbelvertaling (2004). De teksten in deze studies zijn aan deze vertaling ontleend.
De meest recente is de Herziene Statenvertaling (2010

Het Woord van God is geschreven onder leiding van de Heilige Geest. Nogmaals: als ik ten
diepste wil begrijpen wat er in de Bijbel staat dan zal ik eerst de Schrijver moeten leren kennen.

God en Christus leren kennen vraagt geloof. Wij moeten begrijpen dat wij door het geloof in
Christus Heilig zijn. Dat betekent niet dat wij beter of slechter zijn dan anderen, maar dat wij
anders zijn en dat wij een andere eindbestemming hebben.

Heilig zijn is: toegewijd aan God, apart gezet.
1 Petrus 1 vers 14 t.m. 16 toont de Bijbel als leidraad voor heiligheid.

De Bijbel is een heilig boek.
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Waarin verschilt de Bijbel van andere boeken?
De Bijbel zelf getuigt dat hij de waarheid bevat.
Vele bijzonderheden omtrent de Bijbel moeten als onomstotelijke feiten worden erkend en geven
getuigenis van zijn bovennatuurlijke oorsprong en samenstelling, zie 2 Timoteüs 3 vers 16 en 17.
Andere bijbelvertalingen geven dit net zo sterk en duidelijk weer:
2 Timoteüs 3 : 16a in de Statenvertaling
Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, ...

2 Timoteüs 3 : 16a in Het Boek:
Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te
leren ...

Dus dit betekent niet: alleen de hoofdlijnen of alleen maar een gedeelte, maar de hele Bijbel.
Jezus kende de schrijvers van het Oude Testament, en op grond van Zijn getuigenis, waarvan de
Evangeliën volstaan, kunnen we geloven dat het de Waarheid is. (1 Petrus 1 vers 10 t.m. 12)
Als er in de Bijbel voorzeggingen zijn gedaan over gebeurtenissen, heel lang voor zij hebben plaats
gehad, dan kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat de schrift door God geïnspireerd
werd.
Als voorbeeld noemen wij hier: Psalm 22 vers 1 t.m. 19, waarin het gaat over de kruisiging van
Jezus
Psalm 22 vers 2
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.

Psalm 22 vers 12 t.m. 19
Blijf dan niet ver van mij,
want de nood is nabij
en er is niemand die helpt.
Een troep stieren staat om mij heen,
buffels van Basan omsingelen mij,
roofzuchtige, brullende leeuwen
sperren hun muil naar mij open.
Als water ben ik uitgegoten,
mijn gebeente valt uiteen,
mijn hart is als was,
het smelt in mijn lijf.
Mijn kracht is droog als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
u legt mij neer in het stof van de dood.
Honden staan om mij heen,
een woeste bende sluit mij in,
zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel

Vergelijk de bovenstaande verzen met bijvoorbeeld Matteüs 27 vers 33 t.m. 46.
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Let op! Psalm 22 is ongeveer 1000 jaar voor Christus' geboorte geschreven. De dood aan het kruis
was toen nog niet bekend in Israël.

Om Gods woord goed te begrijpen moet de Bijbel dan ook in geloof worden gelezen.
Het kan echter niet alleen bij lezen blijven. Je kunt niet geloven en gewoon in je stoel blijven
zitten , zie Jacobus 1 vers 22.
Wanneer wij dagelijks tijd vrij maken voor stille tijd, leren wij ook de stem van God te verstaan.
Het zou anders kunnen zijn dat God zou kunnen zeggen: "Hij spreekt uren óver Mij, maar nog
geen tien minuten mét Mij".
Geen enkel werk komt tot stand dan door gebed alleen. Wanneer we beginnen met dagelijks een
kwartier vrijmaken en wij lezen de Bijbel en dragen de dag op aan de Here, dan leren we ook de
stem van de Here te verstaan.
Ontleend aan de fundamentencursus van de VEG Vaste Burcht,
bewerkt door Jan Levering en Ben Boukes.
Versie februari 2014

De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De groen en onderstreept geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.
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