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2. Inleiding

Zoek en je zult vinden, klop en jou zal opengedaan worden, vraag en jou zal 

gegeven worden. Want wie zoekt die vindt, wie klopt hem zal opengedaan 

worden en wie vraagt, hem zal gegeven worden... - Mt. 7:7-8. Komt tot Mij, 

allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, 

en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust 

vinden voor uw zielen - Mt.11:28-29

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2.1  Leer van Jezus

2.1.1  Het belang van de leer van Jezus

In deze bijbelstudieserie 'Leer van Jezus, introductie tot het christelijk geloof' wordt uitge-

legd wat christenen geloven en waarom ze dat geloven.

Deze studieserie probeert de vooroordelen die tegen het christelijke geloof heersen in onze 

post-christelijke cultuur te ontkrachten en laat zien dat het geloof in God niet optioneel is 

voor de mens van de 21e eeuw, maar een absolute noodzaak. De cursus bereikt dat op de vol-

gende manier.

• In de cursus wordt veel werk gemaakt van redelijke argumenten en het belang van de his-

torische betrouwbaarheid van de informatie die we over Jezus tot onze beschikking 

hebben. 

• De cursus maakt ook duidelijk wat Jezus leerde en wat Hij bedoelde te bereiken. Bespro-

ken wordt waarom iedereen in Jezus zou moeten geloven en een volgeling van Hem zou 

moeten zijn.
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• Het belangrijkste is echter dat deze cursus een handreiking biedt om terug te gaan naar de 

bron: Jezus Christus zelf. Door Hem leren mensen nog steeds God, de Schepper van het 

heelal persoonlijk kennen.

2.1.2  Post-modernist

De cursus 'Leer van Jezus' is speciaal geschreven met de post-modernist op het oog. De 

meeste westerlingen zullen niet bekend zijn met de term voor hun eigen wereldbeeld, het 

post-modernisme. Als het dominante wereldbeeld van het Westen aan het begin van de 21ste

eeuw, stelt het postmodernisme dat waarheid niet kenbaar is. Als alternatief zoekt de post-

modernist naar authentieke expressie van het 'ik', waarbij ieder dat op zijn eigen manier 

doet, zijn eigen verhaal heeft en zo zijn eigen 'waarheid' creëert.

De cursus 'Leer van Jezus' argumenteert daarentegen vóór het bestaan van objectieve waar-

heid en de kenbaarheid van die waarheid. De cursus redeneert echter vanaf het standpunt 

van de post-modernist door te tonen wat de ultieme consequenties zijn van het post-moder-

ne denken.

Aan de andere kant sluit de cursus wel weer aan bij de behoefte naar authenticiteit en eerlijk-

heid. Deze cursus is eerlijk, open en transparant. De cursus begint waar de post-modernist 

staat. De cursus spreekt ook over het authentieke, historische christelijke geloof en preten-

deert  een cursus te zijn die de leer van Jezus voor het voetlicht haalt.

2.1.3  Moeilijk maar toch voor beginners

Het is een cursus voor beginners. Dat houdt in dat we beginnen zonder benodigde voorken-

nis. Het is toegankelijke materie waarbij elke nieuwe term uitgelegd wordt. Alleen een be-

reidheid en verlangen om waarheid te vinden en de aanspraken van de bijbel serieus te on-

derzoeken is vereist.

Deze cursus is niet gemakkelijk, maar ook niet zo moeilijk dat het over de hoofden van men-

sen heen gaat. Het christelijk geloof is niet voor watjes, de waarheid zit niet eenvoudig in el-

kaar. Toch kan uiteindelijk de waarheid door de simpelste mensen begrepen worden. Wie 

zijn best doet voor de waarheid, d.w.z. wie hem echt wil vinden, zal die ook vinden (vgl. 

Mt.7).

Enkele begeleidende opmerkingen zullen ons moeten helpen om er voor te zorgen dat deze 

cursus optimaal benut wordt en voor iedereen een bevredigend resultaat op zal leveren.
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2.2  Voor wie de cursus is bedoeld

De serie heeft drie onderscheiden doelgroepen op het oog: (1) geïnteresseerde niet-christe-

nen (2) jong gelovigen (3) christenen die opnieuw hun geloofsfundament willen versterken.

2.3  Geïnteresseerde niet-christenen

Niet-christenen, die op zoek zijn naar de waarheid en de zin van hun leven. Deze studie biedt

een overzicht van het christelijk geloof in al zijn facetten. De setting is laagdrempelig, omdat 

het niet plaatsvindt in een kerk en het lezingen betreft en niet religieuze handelingen. 

Voor deze groep van niet-christenen is het van belang dat de serie begint met een apologe-

tisch1 gedeelte. De serie begint niet gelijk met de geloofsinhoud, maar werkt vanuit het den-

ken van de post-christelijke en post-moderne mens toe naar de aannemelijkheid van het 

christelijk geloof.

Voor deze groep geldt:

• Het doel van de cursus is niet zieltjes winnen of onder druk zetten of stimuleren om zgn. 

geloofssprong in het duister te wagen.

• Doel is om redelijke basis te leggen voor het geloof in God. Duidelijk maken dat geloven in 

God, de bijbel en Jezus het meest logische is wat je kunt doen.

• Het is aan jezelf om de bevinden bij jezelf te overwegen en een beslissing te nemen of je al 

dan niet Jezus gaat volgen.

• En dat is al moeilijk genoeg, omdat de belangrijkste barrière om te geloven in God meestal 

niet logica is, maar de morele consequenties voor  je leven.

• Er is alle begrip voor dit ontdekking- en leer proces. De cursu is er om te helpen, niet om 

het je lastig te maken.

2.3.1  Mensen die pasgeleden christen zijn geworden

De tweede doelgroep wordt gevormd door 'nieuwe' christenen. Zij hebben een basis nodig 

voor hun geloof. Zij zijn allen op hun eigen wijze tot het geloof gekomen, maar moeten opge-

voed  worden in het geloof. Deze opvoeding omvat een rationale basis voor het christelijk ge-

1. Apologetiek is de technische term voor het verdedigen of beargumenteren van de redelijkheid en 
aannemelijkheid van het christelijk geloof.
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loof, een uitleg over de bronnen van het christelijk geloof, een inzicht  in het verlossingswerk 

van Christus, en - in de vervolgcursus 'Leerling van Jezus' -  bouwstenen voor een leven voor 

Gods aangezicht en een overzicht van de ontwikkeling en voltooiing van Gods heilsplan.

Voor deze groep van jonge christenen geldt:

• Deze cursus is niet gemakkelijk. We zitten niet in een praatgroepje, maar doen aan kennis-

overdracht. Dit vergt serieus nadenken, doordenken en overdenken.

• De bedoeling van het cursusmateriaal is om ruimschoots tegemoet te komen aan deze be-

hoefte aan kennis en informatie. Er is daarom vaak meer in het cursusmateriaal te vinden 

dan behandeld kan worden en soms ook meer dan je op een gegeven moment aankunt.

• Neem in je op wat je kunt en laat liggen wat te zwaar is.

2.3.2  Mensen die al langer christen zijn

Mensen die al langer christen zijn maken de derde doelgroep uit. Zij missen vaak onderdelen

van het overzicht dat deze studieserie biedt. Zij moeten toegerust worden tot discipelschap 

en bruikbaarheid. De informatie in deze studie is van groot nut in de taak van elke gelovige 

om het geleerde door te geven en om anderen uit te leggen wat de leer van Jezus inhoudt.

Voor de christenen die hun geloofsfundament willen versterken gelden de volgende 

aanbevelingen:

• Je zult dingen horen die 'oud nieuws' zijn, maar let goed op: de bekende dingen kunnen op 

nieuwe wijze tot je komen of in een ander licht bezien worden.

• Ook zullen sommige zienswijzen of feiten nieuw voor je zijn. Dit geldt m.n. voor de eerste 

twee delen van deze cursus. De meeste christenen hebben hun eigen wereldbeeld nauwe-

lijks systematisch doordacht.

• Verinnerlijk de kennis; laat het tot je hart doordringen i.p.v. alleen je hoofd. Laat de kennis 

je de weg wijzen tot een revolutie in het hart.

2.3.3  Algemene aanbevelingen

Voor alle doelgroepen geldt:

• De cursusleider geeft slechts kennis door. Dat probeert hij zo goed mogelijk te doen. Om 

dit proces effectief te laten verlopen, moet er een samenwerking zijn tussen leraar en 

leerling.
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• Het echte werk gebeurt overigens in jezelf, wanneer (a) je alle zaken bij jezelf overweegt, 

(b) de Heilige Geest van God je zaken duidelijk maakt op een bovennatuurlijke, d.w.z. gees-

telijke manier.

• Let wel: we spreken hier niet over beïnvloeding of emotionele manipulatie; God bestaat 

echt en kan tot je gaan spreken door zijn Woord als je daar klaar voor bent of open voor 

staat.

• Zorg ervoor alle lessen bij te wonen. Weiger over te slaan. (A) Deze cursus is belangrijk 

voor je. Het kan je leven voorgoed veranderen ten goede. (B) Ook wordt er door alle lessen 

heen een logisch verhaal opgebouwd. Een stuk daaruit missen zorgt ervoor dat je de 

opbouw mist. (C) In elke cursus wordt ten minste wel één keer iets gezegd dat van essentië-

le waarde is voor je eeuwig 'welzijn'.

2.4  Over de cursus

2.4.1  Over de behandelde stof

Niet iedereen komt met dezelfde verwachting. Sommigen willen weten of God bestaat, terwijl

anderen zich afvragen of de leer van Jezus niet overeenkomt met die van Boeddha. Weer an-

deren willen graag weten wat de opdracht van christenen is, etc. We moeten echter bij het 

begin beginnen: De vraag 'bestaat God?' gaat vooraf aan de vraag 'Is de Bijbel Gods Woord?'. 

Niet elk belangrijk onderwerp komt in deze cursus aan de orde, maar wel alle bouwstenen 

voor een logisch geordend en sluitend betoog.

Deze cursus geeft dus niet antwoorden op alle vragen. Ook is elke avond te kort om heel uit-

gebreid op elke mogelijke vraag in te gaan. Toch zul je aan het eind van elke les voldoende 

stof hebben om over na te denken en voldoende materiaal om zelf verder te gaan.

De cursus bestaat uit drie delen. In zowel de inhoudsopgave als aan het eind van dit intro-

ductiehoofdstuk kun je een overzicht vinden van het materiaal dat in deze cursus behandeld 

wordt.

2.4.2  Hoe we met de bijbel omgaan

• De bijbel is voor velen onbekend. Wij gaan juist studeren in die bijbel. Het spreekt voor 

zich dat het samen zoeken en lezen in dat boek wat verwarring oplevert.

• Om het samen lezen te vergemakkelijken zullen we regelmatig om de beurt een vers opzoe-

ken: een leest er voor, de anderen luisteren.
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• Wanneer er in de cursus verwezen wordt naar een bijbelboek gebeurt dat met een afkor-

ting. Dat kan even  lastig zijn (er zijn 66 bijbelboeken), maar het went snel.

• Ook wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de afkortingen OT en NT die staan voor respec-

tievelijk het Oude en het Nieuwe Testament.

• Het interessante is dat er meerdere vertalingen zijn van de bijbel in het Nederlands. Dat 

zullen we tijdens de cursus regelmatig tegenkomen, wanneer er voorgelezen wordt.

2.4.3  Waar we beginnen

We slaan de bijbel in deze eerste drie lessen bijna niet open. Misschien schokt dat sommigen.

• Maar stel, we slaan de bijbel open en gaan lezen wat dan? De een zal de bijbel gelijk aan-

vaarden als het Woord van God. De ander is daar nog nog niet zo zeker van.

• Iemand kan menen dat:

◦ de bijbel een mythisch verhalenboek is, achterhaald en onbetrouwbaar.

◦ de bijbel onmogelijk de waarheid kan bevatten, omdat er zoveel religies zijn.

◦ de bijbel wel leuk is, maar het nog helemaal niet duidelijk is dat God bestaat.

We moeten dus eerst bewijzen dat de Bijbel gelezen kan worden als een openbaring van God.

• Om dat te doen moeten we eerst aantonen dat God bestaat.

• Vervolgens moeten we kijken naar de redenen waarom het christelijk geloof meer waarheid 

zou bevatten dan de andere religies.

• Daarna moeten we de Bijbel aan de tand voelen op het gebied van historische 

betrouwbaarheid.

• Doen we dat niet, dan ontstaat er en cirkelredenering: de Bijbel zegt dat God bestaat > God 

zegt dat de Bijbel Zijn Woord is...

2.5  De logische gedachtengang van de cursus

Bij wijze van introductie tot het gedachtengoed van de cursus wordt de cursus in het kort 

weergeven. Wat is de logische gedachtengang van de cursus die er als een rode draad door-

heen loopt?
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2.5.1  Deel I - God bestaat

De cursus begint met de les Wereldbeelden. We stellen de vraag: Bestaat God? Een belangrij-

kere vraag voor de post-modernist is echter: Is het zinvol om over het bestaan van God na te 

denken? Nu. dat is relevant omdat (A) de waarheid kenbaar is, (B) omdat een wereldbeeld 

zonder God geen antwoorden biedt op de vraag naar zingeving en ethiek, (C) een beschaving 

zonder de antwoorden op deze vragen ten onder gaat.

In Argumenten stellen we deze vraag naar het bestaan van God vervolgens opnieuw, maar nu

met een zekere urgentie. Gods bestaan blijkt bevestigd te worden met de volgende argumen-

ten: (A) ons moreel besef toont aan dat er een grote morele Wetgever moet bestaan, (B) het 

feit dat het universum een begin heeft, toont aan dat er een persoonlijk en zeer machtig Be-

gin bestaat, (C) het ontwerp dat we overal op macro- en microniveau waarnemen, toont aan 

dat er een grote Ontwerper bestaat. We spreken dan over God.

Vergelijkingen handelt vervolgens over de vraag 'welke' God dan de ware is. Er zijn immers 

zoveel religies en godsbeelden. Er wordt ingegaan op de verschillen tussen het boedhisme, 

het hindoeïsme, de islam en het christendom. Gekeken wordt naar het godsbeeld van de reli-

gies, de formulering van het probleem van de mensheid en de geboden oplossing van dat 

probleem. De conclusie is dat het christelijk geloof op logische gronden het meest aanneme-

lijk is.

Het christelijk geloof is een zgn. openbaringsgodsdienst, d.w.z. God onthult informatie over 

de mens en de relatie van de mens met Zichzelf. Openbaring behandelt de mogelijkheid, de 

noodzaak en de waarschijnlijkheid van een communicerende God. God communiceert met 

de mens d.m.v. de door Hem gecreëerde werkelijkheid, inclusief de mens zelf, én d.m.v. een 

speciale openbaring, die is vervat in een boek, de Bijbel. Dit boek onthult dat de mens een 

moreel probleem heeft tegenover zijn Schepper.

2.5.2  Deel II - God spreekt

Voordat we de Bijbel serieus in beschouwing nemen, moeten we eerst ingaan op de betrouw-

baarheid van de historische bronnen die ten grondslag liggen aan dat boek. De les Bron-

nen gaat in op archeologische ontdekkingen, oude manuscripten en wetenschappelijk onder-

zoek naar de datering van de boeken van het gedeelte van de Bijbel dat over het leven van 

Jezus handelt.
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Nadat duidelijk is geworden dat we te maken hebben met een boek dat betrouwbare histori-

sche informatie verschaft, willen we in de volgende les Bijbel te weten komen wat er nu pre-

cies in de Bijbel staat. Wat voor soort informatie, welke schrijvers en wat voor thema's, etc.

Al gauw wordt duidelijk dat in de Bijbel een bepaalde persoon centraal staat. Voor zijn optre-

den wordt naar Hem verwezen als de Messias. Zelf wordt Hij bekend als Jezus Chris-

tus (Christus is een synoniem voor Messias). In de les Messias wordt gekeken naar voorzeg-

gingen over Hem en hoe die werkelijkheid worden in zijn leven. De les Jezus Christus gaat in 

op het leven, de leer, het werk, de dood én de opstanding van Jezus. De betekenis voor men-

sen vandaag wordt ook geduid.

Om de oplossing die God in Christus aan de mensheid aanbiedt moeten we inzicht krijgen in 

het morele probleem dat de mensheid in zijn greep houdt. Wat is zonde? Wat voor effect 

heeft het? Wat zijn er de gevolgen van? De les Zonde gaat daar op in.

2.5.3  Deel III - God verlost

De Bijbel stopt daar niet, maar toont hoe de oplossing van dit morele probleem in Christus' 

werk, dood en opstanding te vinden is. De lessen Verzoening en Rechtvaardiging tonen ons 

hoe onze relatie met God hersteld wordt en hoe God van moreel verdorven mensen weer 

rechtvaardige mensen maakt.

Wat God in Christus objectief tot stand heeft gebracht tussen Hem en de mensheid zo'n 

2000 jaar geleden, moet nog wel realiteit worden in de individuele levens van mensen. Beke-

ring laat zien hoe God de mens oproept op een stap te zetten en middels de vrije wil te 

komen tot overgave aan God. De daaropvolgende les Wedergeboorte behandelt wat er daar-

na door God tot stand wordt gebracht in het hart van de mens. De mens wordt compleet 

nieuw gemaakt.

Het hele proces van bewustwording van het morele probleem tot het ontvangen van het 

nieuwe leven, mogelijk gemaakt door het werk van Christus, wordt verbeeld in de doop. De 

les Doop legt uit hoe de doop de finale bezegeling is van de ommekeer en vernieuwing van 

een mens die Christus volgt.
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Deel 1

God bestaat
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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3. Wereldbeelden

Zinloosheid der zinloze dingen, zegt Prediker, zinloosheid van zinloze din-

gen! Alles is zinloos! Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waar-

mee hij zich aftobt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere ge-

slacht komt, maar de aarde blijft altijd staan. De zon komt op en de zon gaat 

onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt. De wind gaat naar 

het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en op 

zijn kringloop keert de wind weer terug. Alle beken stromen naar de zee, 

toch wordt de zee niet vol; naar de plaats waarheen de beken stromen, daar-

heen stromen zij altijd weer. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het 

oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. 

Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er 

is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men zegt: Ziehier, dat is 

nieuw - het was er al in verre tijden die voor ons waren. Er is geen heugenis 

van vorige tijden, en ook van de latere, die er zullen zijn, zal er geen heuge-

nis zijn die nog later zullen leven.  - Prediker 1:2-11 (naar de NBG)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3.1  Introductie

Het citaat hierboven is uit de bijbel. Uit het boek Prediker. Prediker leefde rond 1000 voor 

Christus. Hij was koning en leefde in een tijd van grote weelde en welvaart. Hij was tot de 

conclusie gekomen dat het leven gekenmerkt wordt door een grote mate van zinloosheid. 

Hoewel zijn wereldbeeld niet hetzelfde is als dat van de westerse mens, zullen we zien dat 

ook ons tijdperk geplaagd wordt door een gevoel van grote zinloosheid. Maar eerst iets an-

ders: een stukje filosofie.

Leer van Jezus, introductie tot het christelijk geloof

14



3.1.1  Geloof en bewijs

De bedoeling van dit eerste deel van de cursus 'God bestaat' is om een redelijke basis te leg-

gen voor het christelijke geloof.

Je kunt niet in God, Jezus en de bijbel gaan geloven zonder goede redenen te hebben 

om het christelijk geloof voor waar aan te nemen.

Geloof is niet een irrationele sprong in het onzekere. Het is gebaseerd op bepaalde 

aannames waarvan je ten diepste denkt dat ze waar zijn. Deze aannames (vooronder-

stellingen) berusten altijd op een redenering, logica en stellingen (bewust of onbe-

wust). Met het christelijke geloof is dat precies hetzelfde gesteld.

We zullen zien dat dit geloof en het christelijke wereldbeeld de beste verklaring vor-

men voor onze werkelijkheid en het meest waarschijnlijke antwoord bieden voor de 

problemen waar de mensheid zich mee geconfronteerd ziet.

3.1.2  Logica en zintuigelijke waarneming zijn gebaseerd op geloof

In het Westen hebben wij geleerd om geloof en rede van elkaar te scheiden. Rede en 

logica zijn voor deze wereld, geloof voor het bovennatuurlijke. Dit is een verkeerde 

voorstelling van zaken.

We bewijzen dat met het voorbeeld van de fles.

• Er staat een fles op tafel. Maar hoe weet je dat zeker? Er zijn twee middelen om dat 

zeker te weten:

◦ De zintuigelijke waarneming, empirische waarneming: ik zie de fles, ik voel de 

fles, ik laat de fles leeglopen op het hoofd van Pietje, etc. De waarneming vertelt 

me dat de fles er staat en reëel is (en gevuld met water).

◦ De rede of de logica: ik kan niet zien wat er achter de fles is. Daaruit concludeer ik 

dat een object mijn waarnemingsvermogen in de weg staat. etc.

• Maar weet ik het echt zo zeker?

◦Wie zegt dat mijn zintuigen de waarheid spreken?

■ Als ik bijv. met maar één oog kijk en de fles vanaf opzij probeer te raken, grijp ik 

mis.
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■ Mijn dochter zei op 7-jarige leeftijd al: 'Hoe kan ik er op vertrouwen dat wat 

mijn oog ziet ook werkelijk waar is?'

■ Ik moet op mijn zintuigen vertrouwen. Ik kan niet bewijzen dat ze me de waar-

heid vertellen over de mij omringende werkelijkheid. Vgl. bijvoorbeeld een fata 

morgana.

◦Wie zegt dat mijn rede, mijn logica, waar is?

■ Om de kloppendheid van mijn logica te bewijzen, moet ik vertrouwen op die lo-

gica. Ik gebruik de logica om de logica te bewijzen. Dat is een cirkelredenering.

Het is beter om te beseffen dat het aannemen van het feit dat er een fles op tafel staat 

een basale vorm van geloven/vertrouwen is die leidt tot een basale vorm van kennis: 

kennis van objecten en processen. Een kennis die afhankelijk is van geloof.

• Namelijk: aannemen dat zintuigelijke waarneming klopt en dat logica werkt.

• Het kennen van een persoon is een hoger ontwikkelde vorm van kennen gebaseerd 

op een hogere vorm van geloven. Er is sprake van vertrouwen in wat een persoon 

over zichzelf zegt en vertrouwen op de eigen ervaring in het omgaan met mensen. 

Het heeft te maken met intuïtie.

• Het kennen van God is uiteindelijk eenvoudigweg de hoogste vorm van kennen ge-

baseerd op de hoogst ontwikkelde vorm van vertrouwen/geloof. Het is vertrouwen 

in de Schepper van hemel en aarde gebaseerd op zijn zelfopenbaring in natuur en 

Woord. Het is geestelijk van aard.

3.2  Het belang van een wereldbeeld

3.2.1  Over deel 1 van de cursus 'God bestaat'

We beginnen deze studieserie 'Leer van Jezus' niet met Jezus, maar onszelf, onze westerse 

cultuur en het heersende wereldbeeld van onze cultuur.

Er moet eerst een kritische ontleding (ook wel 'deconstructie' genoemd) van het wes-

terse wereldbeeld plaatsvinden om te tonen dat het bankroet is en geen antwoorden 

biedt. Daarna kan er een nieuw wereldbeeld voor in de plaats geboden worden (con-

structie) dat wel werkt.

Het westerse wereldbeeld biedt weinig houvast voor zingeving en moraal en zal uit-

eindelijk destructieve gevolgen hebben voor onze cultuur.
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Is er een andere weg? Ja, de argumenten voor Gods bestaan zijn springlevend en nog 

steeds relevant. Het is bij God dat we antwoorden vinden op alle vragen.

Welke methode gaan we in dit deel 'God bestaat' toepassen?

1. Analyse van het westers (postmoderne) wereldbeeld

2. Het bestaan van God als enig antwoord op postmodernisme, argumenten

3. Verschillende benaderingen van God met elkaar vergeleken

4. Het christelijk geloof als openbaringsgodsdienst

5. De betrouwbaarheid van de bronnen van het christelijk geloof

3.2.2  Wat is een wereldbeeld?

Eerst moeten we de vraag beantwoorden wat een wereldbeeld is.

Een wereldbeeld is het totaal aan aannames en voorstellingen van hoe de werkelijk-

heid in elkaar zit, die voor ons bepalen wat de oorsprong, het wezen, de zin en het 

doel is van het leven en het menselijk bestaan.

• Het is een filter waarmee je de werkelijkheid een bepaalde kleur geeft.

• Het is een sleutel waarmee je de werkelijkheid onsluit voor jezelf.

• Het is een gereedschap waarmee je de werkelijkheid vorm geeft.

• Alle religies, filosofieën en ideologieën gaan uit van een wereldbeeld. Iedereen heeft 

een wereldbeeld en handelt en denkt vandaar uit.

• Een wereldbeeld bepaalt:

- normen en waarden en hun oorsprong

- of geloven in God als logisch of juist onlogisch wordt bezien

3.3  Het Westerse wereldbeeld geanalyseerd

3.3.1  Overzicht van het postmoderne denken

Wat is het westerse wereldbeeld, de westerse kijk op het leven?

Niet eenduidig, want vele ideeën en godsdiensten, echter wel bepaalde boventoon.

Was vroeger christendom. Christendom is echter afgedankt: post-christelijk.
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Westerse wereldbeeld kan met enkele kernwoorden benoemd worden: het is

humanistisch, materialistisch, postmodern, hedonistisch.

humanistisch: de mens is de maat aller dingen / de mens heeft het goede in 

zichzelf / de mens schept zijn eigen zingevingskader / de mens is van nature 

goed

materialistisch: de wereld is het product van toeval. Al het leven is ontstaan 

door toevallige mutaties. De mens is een vergissing van de natuur. Materie is 

de enige realiteit.

hedonistisch: omdat aardse realiteit enige is > plezier maken / omdat er geen 

basis is voor moraal > remmeloos plezier maken / entertainment hoogste doel

postmodern: van optimistische wetenschapsbeoefening naar relativering van 

alle kennis / alle waarheid is relatief / elke waarheid heeft evenveel bestaans-

recht / je creëert je eigen waarheid / echte of objectieve waarheid bestaat niet.

Het valt buiten het kader van deze studie om het ontstaan van dit wereldbeeld te tra-

ceren. Wortels te vinden in de westerse filosofie, irrelevant christendom, Tweede We-

reldoorlog. We kijken wel naar de fundamenten van dit wereldbeeld:

3.3.2  De fundamenten van het postmoderne denken (optioneel)

Fundering van het huidige (postmoderne) denken:

1. De oorsprong van de wereld en het leven is toeval en willekeurige mutatie.

a. Het heelal is door toeval ontstaan; het leven is door toeval ontstaan.

b. Vervolgens heeft middels een strikte oorzaak en gevolg verloop alles zich 

ontwikkeld. Er is geen echte vrije wil (net als in de de film 'De Matrix' de men-

sen leven in een computerprogramma met de illusie van vrijheid ).

2. Er is een strikte scheiding tussen materie en het bovennatuurlijke. 

a. De eerste wordt als wetenschappelijk en 'waar' gezien, het laatste als onbe-

wijsbaar en dus niet relevant.

b. Voor het eerste is geen geloof nodig, voor het laatste een irrationele niet be-

wijsbare sprong van geloof.

3. Men is sceptisch geworden over de mogelijkheid dingen zeker te weten. Dit geldt in 

het bijzonder of m.n. voor zingeving, moraal en religie.
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a. moraal is pragmatisch, willekeurig, niet fundeerbaar, democratisch

b. zingeving is persoonlijk, wat werkt, voldoening schept

c. religie is persoonlijke spiritualiteit, niet objectieve waarheid

4. Er zijn verschillende concurrerende waarheden die alle even geldig zijn.

a. Waarheden zijn niet bewijsbaar, want echt kennen is niet mogelijk.

b. Of beter: jij bepaalt zelf wat waar is, wat bij je past, waar je je goed bij voelt.

c. Waarheid is gelijk aan macht, fantasie, creativiteit, beleving, image.

d. Emotie en beleving hebben de plaats ingenomen van kennis.

3.3.3  Het westen is post-christelijk

Hoe kijkt de westerse mens naar het christelijk geloof?

Perceptie van het christelijk geloof:

het heeft afgedaan; het is achterhaald

want predikt een universele absolute waarheid en die bestaat niet

is historisch aantoonbaar onjuist (bronnen, evolutietheorie)

het is irrelevant geworden:

geloof hoort thuis in de eigen privé-wereld, niet maatschappelijk

het geloof geeft antwoorden op vragen die niet meer gesteld worden

De bedoeling van deze studie is om dit wereldbeeld 'de waarheid aan te zeggen':

Niet alleen negatieve perceptie weghalen

Maar ook overtuigen dat het christelijk geloof een betere en de enig juiste optie is.

Laten we de gevolgen eens bekijken van dit wereldbeeld.

3.4  Enkele gevolgen van het postmoderne denken

Gevolgen voor de moraal

Geredeneerd vanuit de vraag naar goed en kwaad: alle waarden zijn relatief > elke 

poging om nieuwe ijking te vinden voor moraal zal falen > dus is er een hellend vlak; 

steeds meer en steeds extremere zaken zullen worden toegestaan.
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Geredeneerd vanuit het determinisme2: gedrag is causaal bepaald > dus is er geen 

vrije wil > dus is moreel gedrag onmogelijk

Gevolgen voor zingeving

Geredeneerd vanuit relativiteit: er is geen absolute waarheid, waarheid maak je 

zelf > er is dus geen echt hoger doel > zingeving wordt hetzelfde als 'er een goed ge-

voel bij hebben'

Geredeneerd vanuit materialisme: materie kan geen hoop bieden > de enige zin die 

materie kan bieden is economisch nut > nieuwe moraal wordt 'winst is goed, verlies 

is slecht' > marktwerking in alles > uitbuiting mens, dier en aarde gerechtvaardigd

Een voorbeeld van de verabsolutering van het economische nut. Mijn collega's 

hadden gesprek over het wel of niet fraude plegen. Eigenlijk is fraude goed, want be-

tekent winst, maar uiteindelijk toch verkeerd, omdat het kan leiden tot verlies bij jus-

titiële vervolging.

Gevolgen voor de waarde van de mens:

Geredeneerd vanuit moraal: hellend vlak > steeds meer mag > er is steeds minder 

aanleiding om altruïstisch (evolutionair bijproduct) te zijn > de enige waarde die de 

ander heeft bestaat uit wat ik er uit kan halen (bijv. mens als sexmachine etc.).

Geredeneerd vanuit materialisme: > mens bijproduct natuur > afwijking in het nor-

male evolutionaire proces > intrinsiek waardeloos > heeft slechts economisch nut

Geredeneerd vanuit zingeving: > de mens dient geen hoger doel dan zichzelf > daar-

aan is geen waarde te ontlenen > de waarde moet ontleend worden aan economisch 

nut, bijdrage aan de samenleving of wenselijkheid > abortus, euthanasie etc. 

normaal.

Het niet kunnen funderen van de moraal en zingeving leidt tot:

hedonisme (ik en mijn ongeremde lust wordt mijn eigen moraal in het materiële nu)

genotzucht als het hoogste doel

genot en lust ten koste van anderen, het leven, de aarde

entertainment tot de dood erop volgt (Carpe Diem)

2. Determinisme is 'volgens de wet van oorzaak en gevolg zonder invloed van de vrije wil'.
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nihilisme (niets heeft zin):

goed handelen heeft geen zin, want goed is niet te definiëren

hopen heeft geen zin, want er is geen zin

wetenschapsbeoefening heeft geen zin, want waarheid/doel onkenbaar

'zijn' heeft geen zin, het is betekenisloos > lijden heeft geen zin

Het voorbeeld van Prediker (1:1-18): Alles 'onder de zon', d.w.z. de opgesloten 

box van tijd en ruimte, is als doel in zichzelf zinloos. Alles wordt pas zinvol als 

het wordt ingekaderd door het ulteime doel van het zoeken van God (12:1, 13).

Het voorbeeld van mijzelf. Op het einde van mijn tienertijd begon ik behoor-

lijk nihilistisch te worden - niet als filosoof, maar als kind van mijn tijd.

3.5  Conclusie

Kortom, de gevolgen voor cultuur, maatschappij, individu zijn onvoorstelbaar.

De mens is bezig uit te draaien op een echec. Verlies van betekenis, moraal, waarheid, 

zin, bestaansmogelijkheid > verlies van de mens / verlies van beschaving

Het moet anders. Maar hoe? Is er een weg terug naar zingeving, naar absolute waarheid waar

we echt op kunnen bouwen?

We moeten een bron buiten onszelf zoeken, om als vast fundament te kunnen funge-

ren voor moraal en zingeving.

En dat brengt ons bij God. Als God bestaat dan hebben wij die bron gevonden. Het 

blijkt uit de les van vandaag dat er zo'n bron nodig is voor de mensheid om te kunnen 

bestaan. Maar dat is niet genoeg. We moeten ook argumenten verzamelen om het be-

wijs van die bron aannemelijk te maken. Daar gaat de volgende les over.
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4. Argumenten

Maar heiligt de Christus in uw harten als Heer, altijd bereid tot verantwoor-

ding aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is... - 1Pet. 3:15

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4.1  Introductie

In de vorige les hebben we gekeken naar wereldbeelden. Het postmodernistische we-

reldbeeld hebben we onder de loep genomen.

• We concentreerden ons m.n. op de gevolgen voor het bestaan van de mens van dit 

wereldbeeld.

• We zagen dat het westerse postmoderne wereldbeeld leidt tot (A) de zinloosheid van het 

menselijk bestaan, (B) verlies van moraal, (C) verlies van de menselijke waardigheid.

◦ Dat was 'deconstructie', d.w.z. het ontleden van een wereldbeeld om te zien waar het naar 

toe leidt. De deconstructieve methode laat zien of een wereldbeeld stand houdt.

◦Het is boeiend te moeten constateren dat we zonder de bijbel te openen nu reeds aan 

hebben getoond dat het postmodernisme met zijn atheïstische en materialistische funda-

menten leidt tot nihilisme. Zonder beroep op de bijbel zien we dat het gedoemd is te 

mislukken.

◦Het is tevens duidelijk dat er een wereldbeeld nodig is dat de mens een bron biedt voor 

zingeving en moraal buiten hemzelf en buiten de materiële werkelijkheid.

4.2  Argumenten voor het bestaan van God

Laten we eens een aantal argumenten bekijken voor het bestaan van God. Dit gebeurt kort, 

omdat deze cursus vanwege brede de opzet een korte behandeling van onderwerpen vereist.
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4.2.1  Het zingevingsargument

Het eerste argument vloeit voort uit de analyse in de vorige les van het postmoderne denken 

met zijn materialistische ('alles is materie') en relativistische ('ieder zijn eigen waarheid') 

denkwijze.

Dit argument noemen we het zingevingsargument. Het luidt in het kort als volgt: Aangezien 

de mens aan de materiële werkelijkheid geen zingeving kan ontlenen en aangezien hij zonder

zingeving niet kan bestaan, moet er een bron van zingeving bestaan buiten de mens en bui-

ten de materiële werkelijkheid.

Meer gedetailleerd:

A. Eerste deel van het argument gebaseerd op de gedachte van het postmodernisme:

Volgens het postmodernisme is er geen absolute waarheid.

De mens kan echter alleen functioneren binnen een zingevingskader met ab-

solute waarheden (inclusief morele waarheden).

Het postmodernisme voldoet niet als raamwerk voor zingeving (en moraal). 

Het is waarschijnlijker dat absolute waarheden bestaan én kenbaar zijn.

B. Argument gebaseerd op de gedachte van het materialisme:

Stelling 1: Indien de werkelijkheid bestaat uit materie dan is zingeving niet 

mogelijk.

Stelling 2: Zonder zingeving kan de mensheid niet bestaan. 

Stelling 3: De mensheid bestaat echter wel.

Conclusie: Er moet een transcedente (d.w.z. bovennatuurlijke en bui-

ten-materiële werkelijkheid bestaan).

Duidt dit niet op de volgende zaken:

(A) Het bestaan van een bovennatuurlijke werkelijkheid is waarschijnlijker dan het 

niet bestaan ervan (omdat wij eigenlijk niet zonder kunnen).

(B) Het is waarschijnlijker dat er inderdaad een bron buiten de mens en buiten de 

materie is waaruit wij zingeving kunnen putten.
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(C) Er is goede reden om aan te nemen dat deze waarheid kenbaar is voor de mens. 

De mogelijkheid om goed en kwaad te kennen en zingeving te kunnen benoemen is 

een structureel gegeven van onze menselijkheid.

In de bijbel komen we het al eerder genoemde boek Prediker tegen dat dit mooi illustreert. 

In het eerste hoofdstuk beschrijft de Prediker de uiteindelijke zinloosheid van elke activiteit 

(onder de zon) die een doel in zichzelf is. In het laatste hoofdstuk plaatst de schrijver de aar-

dse werkelijkheid in een bovennatuurlijke buitenmateriëel zingevingskader wanneer hij zegt:

'Van al het gehoorde is dit het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, 

want dit geldt voor alle mensen...' (12:13).

4.2.2  Rechtvaardigheidsgevoel (het morele argument)

Het morele argument zegt in het kort dat er een universele morele wetmatigheid is waardoor

de mens geregeerd wordt en die hijzelf niet gemaakt heeft. Deze wet wijst op het bestaan van 

God.

A. De morele wet bestaat

Mensen spreken altijd over een ethisch moeten. Het zou zo of zo moeten zijn.

- Dit heeft altijd betrekking op  de ander.

- Het treedt in werking wanneer de ander in onze ogen fout is.

- Altijd wanneer wij benadeeld worden.

Zodra dit effect tegen onszelf gericht is, gebeurt er iets anders

- verontschuldigingen, zelfrechtvaardiging

- Wij willen koste wat het kost niet beschuldigd worden.

- We schuiven de schuld af op de ander.

B. Deze wet is universeel en staat buiten onszelf

- De universaliteit van de morele wet in alle culturen en in alle tijden

- Denk bijv. aan heldenmoed, verraad, liefde voor een kind, lafheid

- We kunnen als mensheid/beschaving/individu niet zonder de morele wet

- We bedenken die wet niet om erbij te leven; we leven erbij en denken dan pas

- Er is sprake van een universele, onzichtbare erkenning door ieder mens

C. De morele wet is door iemand gemaakt, maar niet door de mens
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- De mens - elke mens - wordt geboren met deze morele wetmatigheid in zijn hart.

- Het vreemde is echter dat niemand deze wet naleeft; we staan op gespannen voet.

- De mens kan daarom maar moeilijk de auteur zijn van deze wet.

D. De morele wet moet gemaakt zijn door een persoonlijk intelligent wezen

Moreel besef is een kenmerk van persoonlijkheid

Moreel gedrag kan alleen vertoond worden door intelligent wezen met een vrije wil 

Aangezien de mens de wet niet gemaakt heeft, moet het een hoger en in zekere zin al-

machtig wezen zijn dat deze wet in de mens heeft gelegd

Aangezien vrije wil voorwaarde is voor moreel gedrag, is het aannemelijk dat dit we-

zen ook de auteur van die vrije wil is.

We hebben het nu eigenlijk over God. Want alternatieven voldoen niet (ruimtewe-

zens zijn dan zelf ook weer afgeleiden van een andere morele bron). 

Het is interessant om te zien hoe in de bijbel het moreel ontwaken van de mens gepaard gaat 

met de morele val van de mens (Gen.3:1-15).

4.2.3  Alles heeft een begin (het kosmologische argument)

Kort luidt het kosmologische argument als volgt: Alles heeft een begin, behalve het begin van

alles; het begin dat alles heeft laten beginnen. Dat begin moet God zijn.

Laten we dit argument eens  stap voor stap bekijken.

Filosofen hebben altijd beweerd: iets bestaat in zichzelf, of iets is afhankelijk van iets anders 

van zijn bestaan.  

• Wanneer wij om ons heen kijken, zien we inderdaad dat alles van iets afhankelijk is van 

zijn bestaan:

◦ Producten komen van de fabriek, fabrieken komen van andere producten, dat alles komt 

van de mens.

◦ De mens en alle andere levende wezens komen van andere levende wezens.

◦ De planeten komen van de zon, de zon van de melkweg. etc.

• Alles is afhankelijk van iets anders. Maar dit kan niet oneindig doorgaan. Er moet een be-

ginpunt zijn.
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• Dat beginpunt is zelf niet afhankelijk van iets voor zijn bestaan anders is het geen begin.

◦Het bestaat in zichzelf. Het heeft niets nodig om van te kunnen bestaan.

◦ Dat beginpunt is God. Dit is een van de klassieke godsbewijzen.

Toen kwam er echter een keerpunt in het filosofisch denken. Atheïsten en filosofen van me-

dio de 19e eeuw hebben gezegd: God is niet nodig. Het universum bestaat in zichzelf. Het 

universum is er gewoon en is eeuwig.

• Toen werd de evolutietheorie ontwikkeld die leert dat alle leven ontstaan is door toeval 

(random selection) en het overleven van de sterkste (survival of the fittest).

• Voor het eerst was het theoretisch en wetenschappelijk mogelijk om echt zonder God te 

denken en te leven.

• Dit is een sterke vereenvoudiging van de ontwikkelingen die plaatsvonden op filosofisch en 

wetenschappelijk terrein. Niettemin was God 'overbodig' geworden.

Toen gebeurde er iets in zowel de natuurkunde en astronomie dat het menselijk zelfvertrou-

wen weer op losse schroeven zette. 

• Einstein kwam in de eerste decennia van de 20ste eeuw met zijn relativiteitstheorie. Vol-

gens die theorie breidt het heelal zich uit. De consequentie daarvan is dat - teruggaand in 

de tijd - het heelal steeds kleiner wordt.

• In 1929 ontdekte Hubble dat ver verwijderde sterrenstelsels zich met grote snelheid van 

ons verwijderen. Dat kon hij zien aan de zgn. red light shift methode. (Denk aan het beeld 

van een ballon me tstipjes op de buitenkant van de ballon steeds verder weg).

• In 1965 ontdekten Penza en Wilson dat de straling, die er als gevolg van de veronderstelde 

big bang eigenlijk zou moeten zijn, er ook was. (Vergelijk het met de echo in een ravijn.)

• De onomstotelijke conclusie heeft zich opgedrongen aan de wetenschappelijke gemeen-

schap3 dat het heelal ontstaan is uit één oneindig klein ding (singularity genoemd). Het 

punt waarop tijd en ruimte begonnen te ontstaan.

3. De verschillende modellen die zijn voorgedragen om de conclusie te omzeilen die logischerwijs voortkomt 
uit de big bang (steady state, zich opeenvolgende universa, etc., Steven Hawkins, etc.) zijn speculatief en 
onbevredigend.
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Het heelal heeft dus een begin. Een begin buiten zichzelf4. Het is ontstaan uit niets (creatio 

ex nihilo). Dit heeft gigantische filosofische implicaties (gevolgtrekkingen):

• Sommigen zeggen dat het heelal uit niets is ontstaan en daarmee is de kous voor hen af. 

Maar niets is niets dus het kan niets veroorzaken. In alles zien wij het actie-reactie (cau-

saal) effect. Waarom zou dit niet opgaan voor het universum als geheel?

• Iets moet het ontstaan van het universum hebben veroorzaakt. Wat kunnen wij van deze 

oorzaak met zekerheid zeggen?

◦ De oorzaak staat buiten ruimte en tijd (ontstijgt het), aangezien het ruimte en tijd ver-

oorzaakt heeft. Vergelijk het met een pan soep. De kok die de soep maakt is niet de soep 

zelf of in de soep. De kok bedenkt de soep en maakt die vervolgens.

◦ De oorzaak is tijdloos en daarom onveranderlijk. De oorzaak is tevens niet-ruimtelijk en 

daarom immaterieel.

◦ De oorzaak is ongelofelijk krachtig aangezien het alle materie, tijd en ruimte gecreëerd 

heeft.

◦ De oorzaak is persoonlijk:

■ De enige tijdloze en immateriële dingen die we kennen zijn: geest (mind) en getallen. 

Getallen kunnen niets veroorzaken. Een geest wel.

■ Een vrije wil moet alles veroorzaakt hebben, omdat in het geval van geen vrije wil, de 

oorzaak eeuwig bestond en dus ook het gevolg, nl. het universum. Maar het universum 

bestaat niet eeuwig.

De meest logische en aannemelijke conclusie is dat Iemand met een vrije wil het heelal heeft 

veroorzaakt. Dit komt overeen met wat de Bijbel zegt (Gen. 1:1; Joh. 1:1-3; Rom.4:17b; Hebr. 

11:3).

4. Dit is de eenvoudige versie van het zng. kosmologische argument. Er zijn nog enkele andere bewijzen die 
aantonen dat het universum een begin heeft. (A) Het argument van de onmogelijkheid van een actuele oneindige
reeks. (B) De tweede wet van de thermodynamica die leert dat de energie in het heelal op raakt. Als het heelal 
eeuwig bestaat zou deze energie al op moeten zijn.
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4.2.4  Het ontwerpargument

Het ontwerp-argument kijkt naar de werkelijkheid om ons heen en constateert een in alles 

aanwezige doelmatigheid die duidt op doelbewust ontwerp van een intelligent wezen. De In-

telligent Design (ID) beweging doet dit.

Dezelfde data die volgens veel wetenschappers duiden op toeval als oorzaak, leiden de voor-

standers van het ontwerp-argument tot heel andere conclusies. De werkelijkheid zoals die is, 

kan onmogelijk het resultaat zijn van toeval. 

Het voorbeeld van Mount Rushmore; het constateren van 'specfied complexity'. De benade-

ringsmethode die gebruikt wordt is hetzelfde als bij archeologie, forensisch onderzoek en we-

tenschap in het algemeen.

Er is in de kosmos op zowel macro- als microniveau en zowel in levende organismen als in de

structuur van niet-levende objecten duidelijk een zeer complex ontwerp te zien dat niet be-

vredigend te verklaren is als het gevolg van toeval.

• We zien dit bijvoorbeeld op macroniveau in het heelal.

◦Het heelal zit uiterst complex in elkaar. Er zijn zoveel parameters in het heelal die zoda-

nig op elkaar afgestemd moeten zijn om leven mogelijk te maken, dat de kans dat er door 

toeval een universum zou ontstaat waar leven in mogelijk is 1:110320 (zie voetnoot5). Dit is 

een absurd getal als je bedenkt dat het totaal aantal subatomische deeltjes in het heelal 

'slechts' op 11080 wordt geschat.

• We zien dit ook op microniveau in kleine levende wezens en organismen6:

◦Het menselijk oog is een uitermate complex organisme. Om tot deze staat van complexi-

teit te komen, zou volgens de evolutietheorie het oog talloze stadia moeten hebben door-

lopen. Dit is echter onwaarschijnlijk als men bedenkt dat elk stadium daaraan vooraf-

gaand een niet functionerend oog produceert dat voor het evolutionaire proces geen nut 

heeft. Dit noemt men 'irreducable complexity' (niet reduceerbare complexiteit).

◦ De menselijke cel blijkt bij een vergroting van honderd miljoen keer een uiterst ingewik-

kelde chemische fabriek te zijn. Het aanwezige DNA is code die grote bibliotheek omvat.

5. Dit getal is een benadering, volgens Dr. Hugh Ross. Volgens Dr. W. L. Craig is de kans nog veel kleiner.

6. Nog in te voegen: het radardiertje (Flagellum).
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◦Wij zijn al verbaasd over de doelmatigheid van levende wezens. Het is echter verbazing-

wekkend te ontdekken dat in levende wezens een dubbele doelmatigheid zit ingebouwd: 

de samengesmolten eicel en zaadcel hebben als doelmatigheid een menselijk wezen te 

produceren. Dit menselijk wezen heeft als doelmatigheid een maatschappelijk-sociaal 

functionerende mens te zijn in staat om zich voort te planten.

4.3  Is de vraag naar het bestaan van God relevant?

4.3.1  Is de vraag mogelijk in deze tijd?

Ja, rationeel nadenken is een eerste stap. Uit het bovenste blijkt dat de vraag mogelijk is en 

tot interessante antwoorden leidt. De vraag leidt tot het antwoord op de diepe crisis van het 

postmodernisme.

De wetenschap heeft niets bijgedragen aan de vraag of God bestaat en kan er niets dwin-

gends of bindends over zeggen > dus de vraag kan ook nu gesteld worden!

• De wetenschap houdt zich bezig met vergaren van data. Data worden geïnterpreteerd. In-

terpretatie geschiedt vanuit wereldbeeld, is eindig en feilbaar.

• Transcendente vragen over zingeving etc. zijn domein v. filosofie en theologie en kunnen 

niet door wetenschappelijk onderzoek bepaald worden.

• Wetenschap en filosofie/theologie sluiten elkaar niet uit. Kunnen elkaar aanvullen. Weten-

schap blijkt in ons betoog geloof in God op wetenschappelijke gronden te ondersteunen.

Dus ja, de vraag is mogelijk. Met de mogelijkheid van de vraag zien we ook dat de vraag ui-

terst relevant is...

4.3.2  Is de vraag relevant?

• Ja, zeggen we tegen de westerse beschaving. De diepe crisis van het postmodernisme zoals 

beschreven toont het aan. We hebben iets verloren wat we niet hadden mogen verliezen.

• Ja, zeggen we tegen ieder persoonlijk,  je leeft maar één keer. Stel dat God bestaat en je 

hebt Hem heel je leven gemist; wat een gigantische vergissing zou dat zijn.

• Ja, de wereld is vol lijden en tegenstrijdigheid, daar moet een antwoord voor zijn. Het zou 

goed kunnen zijn dat het antwoord te vinden is bij God.

• Ja, wij zijn eindig en toch verlangen we naar meer, voortduring, eeuwigheid. De waar-

schijnlijkheid van Gods bestaan biedt daar een verklaring voor én het antwoord.

Leer van Jezus, introductie tot het christelijk geloof

29



• Ja, de wereld is een doolhof van ideeën die met elkaar in tegenspraak zijn. Deze ideeën 

hebben de wereld niet beter gemaakt. De gedachte dat je eigen waarheid waar is, zou wel 

eens onwaar kunnen zijn.

De vraag is urgent: In het licht van de conclusies hierboven is een transcendent wereldbeeld 

- een wereldbeeld dat een bovennatuurlijk referentiepunt heeft - onze enige hoop om als cul-

tuur en mensheid voort te bestaan.

• Maar dat moet dan wel een wereldbeeld zijn dat de test kan doorstaan van logische analyse 

en wetenschappelijke waarneming.

• Het wereldbeeld moet consistent zijn en concrete hoop bieden.

• De argumenten voor het bestaan van God tonen dat het wereldbeeld dat de bijbel ons biedt 

de beste kaarten heeft.

4.3.3  Consequenties

We hebben maar een paar argumenten voor het bestaan van God bekeken. Er zijn er veel 

meer, maar ze allemaal te behandelen valt buiten het bestek van deze cursus.

De consequenties van de behandelde argumenten voor het bestaan van God zijn nogal con-

fronterend. Durven we ze onder ogen zien?

• Het is waarschijnlijker dat God bestaat, dan dat Hij niet bestaat, terwijl de meeste mensen 

leven alsof Hij niet bestaat.

• Daaruit volgt dat onze kennis over de waarheid van het heelal en ons bestaan ernstig on-

volmaakt en aangetast is.

- De gedachte dat alles door toeval ontstaan is, is een ernstige misvatting.

- De gedachte dat God niet relevant is voor ons, is een grove misleiding.

Als God wel bestaat dan is dit aardse leven waarschijnlijk niet het einde van ons bestaan.

• We moeten er terdege rekening mee houden dat wat komen gaat mede bepaald wordt door 

hoe wij hier op aarde leven.

• Er is immers naast een een 'kenniskloof' tussen ons en God ook een 'rechtvaardigheids-

kloof'. Ons gebrek aan kennis omtrent de werkelijkheid vindt zijn wortels in ons morele 

probleem. Dit zal in de volgende lessen steeds duidelijk worden.
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5. Vergelijkingen

Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid 

gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesne-

den of bedacht. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwe-

tendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten 

komen... - Hd. 17:29-30

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5.1  Introductie

We hebben nu gezien dat het uiterst belangrijk is na te denken over het bestaan van God.

• Alle belangrijke vragen van de mens hangen samen met de zin van het leven.

• Er is alleen zingeving mogelijk bij een transcendent wereldbeeld (dat uitgaat van een hoge-

re niet-materiële werkelijkheid). Zonder God komen we nergens.

• Onze diepste vragen hangen dus samen met het bestaan van God.

• Die vraag naar God moet bevredigend beantwoord worden. D.w.z. we moeten dat wat we 

over God aannemen ook echt voor waar aan kunnen nemen, anders zijn we nog steeds 

bezig met een gefantaseerde persoonlijke (d.i. postmoderne) waarheid.

Nu is de vraag of het antwoord van het christelijk geloof wel hout snijdt. En daar zitten we 

met een lastig probleem:

• Er zijn veel religies in de wereld, die alle claimen de waarheid te bezitten en op een of an-

dere manier een weg naar verlossing, uitkomst voor de mens of een of andere oplossing 

wijzen. Waarom zou het christelijk geloof de waarheid bezitten?

• Daar komen dan nog twee problemen bij:
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◦ Vandaag klinkt vaak de stem dat alle geloven een deel van de waarheid bezitten. Ze ver-

tellen allemaal eigenlijk hetzelfde. Ze zijn gelijk.

◦ Religie veroorzaakt veel ellende: oorlogen, haat etc. Religie is verderfelijk.

We gaan in deze studie dan ook de volgende zaken doen (en ook in deze volgorde):

• De vraag beantwoorden of alle religies hetzelfde beweren en gelijk zijn.

• Het christelijk geloof vergelijken met andere religies aan de hand van enkele thema's. 

◦ Deze vergelijking zal ons helpen in te zien dat alle religies niet hetzelfde zijn en dat de 

antwoorden die ze geven en de verschillen die dat oplevert ter zake doen. 'De verschillen 

maken een verschil7 '.

◦ Ook zullen we zien dat de antwoorden die het christelijk geloof biedt, meer hoop geven 

en beter aansluiten bij de realiteit van het menselijk bestaan.

5.2  Zijn alle religies gelijk?

Zijn alle religies gelijk? De God van de Bijbel is toch dezelfde als Allah? Jezus is toch net als 

Krishna een incarnatie van Vishnu? Alle religies proberen toch het goede te doen? Het gaat 

er toch om dat je contact hebt met God: Christenen bidden en Boeddhisten mediteren? Etc.

• Het klinkt aantrekkelijk: mooi samenwerken, broederschap vd mensheid, nobel streven 

om samen één te zijn.

• Het zou een oplossing zijn voor religieuze conflicten en oorlogen.

Maar pas op. Zo simpel is het helemaal niet.

• Het is juist typisch een postmodernist (iemand die gelooft dat er helemaal geen waarheid is 

of kenbaar is) die zo zou praten. Hij is de enige die zo spreekt.

• De wereldreligies leren dit geen van alle. Zij beweren juist dat zij alleen de waarheid leren 

(ook het inclusivistische hindoeïsme aanvaardt Jezus slechts op hindoeïstische voorwaar-

den: nl dat Jezus niet dé Zoon van God is, maar één van de vele wegwijzers naar God).

• Het statement dat alle religies gelijk zijn, is zelf een universele uitspraak over waarheid en 

wordt daarmee zelf een absolute religieuze claim die het tegenovergestelde uitsluit. Het is 

een geloofsuitgangspunt en daarmee één van de vele geloven die er zijn. (Zodra iemand 

7. Een gevleugelde uispraak van socioloog en cultuurcriticus Oss Guinness.
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zegt: 'Er is geen universele waarheid', kun je vragen: 'Weet je dat zeker?' Met deze vraag 

haal je de waarheidsclaim onderuit.)

• De wereldreligies doen allerlei uitspraken die volledig met elkaar in tegenspraak zijn. Die 

tegenstellingen gaan niet over bijzaken, maar over de kern van de desbetreffende religies. 

(Bijv. Boeddhisme: verlossing = annihilatie van de geest, hindoeïsme: verlossing = onder-

deel worden van God, islam: verlossing = een paradijs met 70 maagden, christendom: ver-

lossing = verzoening met God).

• En op dat laatste moeten we nu iets dieper ingaan. In de verschillen blijkt de onverenig-

baarheid van de religies een blijkt dat het antwoord van de bijbel het meest logisch is en als 

enige echte hoop biedt voor de mens in zijn geestelijke nood.

5.3  De grote vergelijkingstest

In de grote vergelijkingstest gaan we het christelijk geloof vergelijken met het hindoeïsme, 

het boeddhisme en als laatste de islam.

• Het gaat hierbij niet aan om neerbuigend over de andere religies te spreken, maar om de 

waarheid boven tafel te krijgen. In alle religies is iets waardevols  en waarheid te vinden, 

maar het gaat ons om de waarheid over God en onze relatie tot die God.

• Ons onderzoek is vanwege de brede opzet van deze cursus noodzakelijkerwijs slechts een 

vogelvlucht over de andere denksystemen.

5.3.1  Eerste vergelijking: het probleem van de mens

De mens heeft blijkbaar een probleem. Er wordt altijd gedroomd over een utopie, een ideale 

samenleving. Elke religie heeft zijn verklaring voor en uitleg van de problemen van de 

mensheid en komt met een eigen oplossing. Laten we eens kijken naar wat verschillende reli-

gies beschouwen als het probleem van de mens.

Het probleem van de mens in het hindoeïsme.

Hindoeïsme: Ieder mens lijdt onder karma (oorzaak-gevolg). Karma is het gevolg van ver-

keerde dingen die men gedaan heeft. Het gevolg van karma is, dat je telkens opnieuw gebo-

ren wordt in een ander lichaam als een andere levensvorm. Dit proces heet samsara en gaat 

net zolang door totdat de karma is uitgewerkt en het individu voor zijn karma heeft geboet.

De kern van het probleem is echter onkunde of onwetendheid omtrent de ware eenheid tus-

sen het individu (Atman) en Brahman (god). Atman is uit Brahman voortgekomen, maar 
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heeft zich verbonden met de begeerten van het separatistische 'ik' en daarmee met de gevol-

gen ervan (karma). Het doel is eenheid met Brahman, waarin alle tegenstelling (tussen warm

en koud, god en niet-god, goed en kwaad) worden opgeheven.

Punten van kritiek:

1. Het is niet duidelijk welke morele standaard wordt gehanteerd die de karma be-

paalt. Wat is de de standaard voor goed en kwaad? Wie of wat bepaalt dat? Waar-

om moet er geboet worden? Dit is zo vreemd omdat in het hindoeïsme goed en 

kwaad eigenlijk bij elkaar horen. Goed en kwaad zijn een dualisme dat in de god 

van het hindoeïsme, Brahman, opgeheven wordt. Goed en kwaad bestaan dus ei-

genlijk niet.

2. Het probleem van de mens is zijn persoonlijkheid. Persoonlijkheid is illusie. Het 

moreel besef is een wezenskenmerk van deze persoonlijkheid. De morele wet van 

de karma is zelf ook onderdeel van deze illusie en bestaat dus niet echt. Hindoeïs-

me geeft dus ook geen bevredigend antwoord op de vraag naar goed en kwaad.

3. Dat blijkt wel, want iemand die arm wordt geboren - in een lage kaste bij-

voorbeeld - hoeft niet op medelijden te rekenen. Sociale positie is een gevolg is 

van karma opgelopen in een vorig leven. Hindoeïsme bevordert naastenliefde in 

het algemeen niet.

Het probleem van de mens in het boeddhisme.

Siddharta Gautama leeft rond 500 v.Chr. Na een levenlang afgeschermd te hebben geleefd 

van elke vorm van lijden, wordt hij er op een gegeven moment mee geconfronteerd. Hij gaat 

op zoek naar het antwoord op dat lijden. Eerst zoekt hij het in de ascese. Hij vindt uiteinde-

lijk verlichting middels een tussenweg. Die tussenweg is de weg van het Boeddhisme.

Volgens het boeddhisme is het probleem van de mensheid lijden. Dit lijden is het gevolg van 

begeerte. De mens heeft allerlei begeerten en verlangens. Het zijn deze begeerten en verlan-

gens die het lijden veroorzaken.

Boeddha leerde de vier nobele waarheden: (1) Het leven is lijden. (2) Alles is niet-blijvend. 

Lijden ontstaat door begeerte naar het niet-blijvende (impermanente). (3)  De oplossing is 

het uitschakelen van alle begeerte. (4) Het 8-voudige pad is de weg naar het uitschakelen van

deze begeerte.
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Het uitschakelen van begeerte is het eerste doel. Verlichting bestaat uit het inzicht dat per-

soonlijkheid louter illusie is. Het ultieme doel van de boeddhist is om tot dit inzicht te komen

en 'uitgeblust' te worden, d.w.z. op te gaan in het nirwana (geannihileerd worden).

Punten van kritiek:

1. Het boeddhisme heeft geen interesse in de vraag naar het transcendente, ofwel 

God. Omdat deze vraag onbeantwoord blijft, komen andere belangrijke vraag-

stukken niet (of niet voldoende) aan bod (zingeving, goed en kwaad, God).

2.  In de probleemanalyse van de mens is er geen aandacht voor het morele pro-

bleem van de mens.

3. Zonder begeerte is het menselijk bestaan niet mogelijk. Sterker nog: het boeddhs-

me leert dat de mens een illusie is. De oplossing die het Boeddhisme biedt is te ra-

dicaal en onleefbaar voor de mens.

4. Is de eliminatie van onze persoonlijkheid uiteindelijk niet het ultieme lijden dat 

de mens vreest en waar hij uitkomst voor zoekt. Hoe kan datgene waar hij voor 

vreest nu juist de oplossing zijn voor de mens?

Het probleem van de mens volgens de bijbel.

Het probleem van de mens is een moreel probleem. De mens is door God geschapen om in 

vrijwillige gehoorzaamheid aan Hem gelukkig te zijn in eenheid met God. De mens heeft ge-

kozen om autonoom, zelfstandig te zijn, om zelf te worden als God. Het gevolg is dat de mens

losgekoppeld is van zijn Schepper, zijn bedenker, de Gever van het leven, de Grond van het 

bestaan.

De gevolgen zijn niet mis:

• Het gevolg is dat de relatie tussen God en mens verbroken is en dat het lot van de mens is 

om te sterven en daarna verantwoording af te leggen over zijn daden.

• Het gevolg is ook dat de mens een rebelse natuur heeft ontwikkeld, waardoor hij wegrent 

van God, God ontkent, de tekenen van Gods bestaan anders interpreteert om maar onder 

die morele schuld uit te komen.

• De mens is een levende dode. Hij is op de vlucht voor zijn Maker.
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5.3.2  Tweede vergelijking: de verlossing van de mens

Verlossing in het hindoeïsme.

Je bereikt bevrijding (moksha) van het rad der wedergeboorte, wanneer je voldoende betaald

en geboet hebt in het leven. Bevrijding bestaat uit het ontsnappen uit de wedergeboorte cy-

clus en daarmee het menselijk lijden. Alleen mannelijke brahmins (hoogste kaste) kunnen 

deze bevrijding bereiken. Anderen moeten eerst via vele levens opklimmen in het 

kastesysteem.

Deze bevrijding komt wanneer men voldoende heeft geboet om het karma op te heffen. Be-

vrijding kan ook bereikt worden wanneer men tot het inzicht komt dat de zelfstandigheid 

van de persoon (Atman) een illusie is.

Bevrijding bestaat uit de eenwording met of het opgaan in Brahman. Daarbij ontdoet men 

zich van zijn persoonlijkheid. Je gaat op in Brahman, voorbij aan tijd en ruimte en elke om-

schrijving, waarin alle tegenstellingen in elkaar oplossen.

Punten van kritiek.

1. Karma is een wetmatigheid. Je moet dus volledig boeten. Er is geen geen snelle 

manier. Er is geen vergeving mogelijk, want vergeving gebeurt door een persoon.

2. Je bent in het hindoeïsme op jezelf aangewezen; er kan geen hogere hulp zijn, 

omdat Brahman onpersoonlijk is8.

3. Verlossing betekent dat je persoonlijkheid teniet wordt gedaan. Je raakt jezelf 

'kwijt'. Liefde en relaties zijn niet meer specifiek. Annihilatie van je ik-gevoel.

4. De staat van verlossing is de staat waarin goed en kwaad samenkomen. Het on-

derscheid tussen goed en kwaad is iets wat hoort bij deze wereld met zijn karma. 

Hindoeïsme biedt geen bevredigend antwoord op de vraag naar goed en kwaad.

Verlossing in het boeddhisme.

8. De hindoe kent verschillende wegen naar moksha: (1) karma marga (de ritualistische weg), (2) jnana marga 
(de weg van de meditatie), (3) bhakti marga (de weg van de devotie).
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Om verlost te worden, moet de boeddhist stoppen met begeren en verlangen. Hij bereikt dan 

het nirwana (dat uitgeblust betekent). Dit doet de boeddhist middels het achtvoudige pad9 

zoals dat in de Vierde Nobele Waarheid10 beschreven wordt.

Punten van kritiek:

1. Verlossing houdt de opheffing van persoonlijkheid in, want niet meer verlangen is 

niet langer persoonlijkheid bezitten.

2. Het streven naar begeerteloosheid is op zichzelf een begeerte. Het streven van de 

boeddhist is dus met zichzelf in tegenspraak.

3. Je bent volledig op jezelf aangewezen. Niets is God. Je moet inzien dat je niets 

bent. Met dat doel voor ogen ben je op jezelf aangewezen. (Het is erg eenzaam.)

Verlossing volgens de bijbel.

Het boeddhisme heeft ook een positieve kant. Inderdaad is volgens de bijbel het streven naar

tijdelijke dingen funest. Het verlangen echter naar de eeuwige dingen, ja, God zelf is juist 

goed. God is Zelf permanent (eeuwig): Mal. 3:6; Jac.1:17; Klgl.3:23; Hebr.13:5. (Let op de 

woorden van Jezus in Joh.6:27-29.)

Om verlost te worden, moet de mens zijn morele schuld tegenover zijn Schepper erkennen 

en tot inkeer komen.

God is de belichaming van het moreel goede. God is absoluut goed! Wat kan onze inspanning

nu doen om onze morele onvolmaaktheid op de lossen? Niets.

De morele schuld die de mens heeft, kan niet worden opgeheven middels goede daden, asce-

se of meditatie. Nee, het is God zelf die uit liefde voor de mensheid Zelf een oplossing heeft 

gecreëerd om de relatie tussen Hem en de mens te herstellen.

God heeft zijn Zoon Jezus gestuurd die in onze plaats de straf gedragen heeft. Door zijn dood

wordt onze relatie met God hersteld. De oplossing ligt dus in het permanente, eeuwige, mid-

dels een herstel van de relatie tussen de mens en een eeuwige persoonlijk God.

9. De stappen van Het Achtvoudig Pad vallen onder drie hoofdthema's: (1) Wijsheid (juist begrip, juiste 
gedachten), (2) Ethisch gedrag (juist spreken, juist handelen, juiste wijze van levensonderhoud), (3) Geestelijke 
discipline (juiste inspanning, juiste indachtigheid, juiste concentratie).

10. De Vier Nobele waarheden zijn: (1) Het lijden (Pali: Dukkha), (2) De oorzaak van het lijden (Pali: 
Samudaya), (3) De opheffing van het lijden (Pali: Nirodha), (4) Het pad naar de opheffing van het lijden (Pali: 
Magga)
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5.3.3  Derde vergelijking: wie is God?

God in het hindoeïsme.

In het hindoeïsme is God geen persoon. God is een oerkracht, de staat waarin alle tegenstel-

lingen opgeheven worden en alle persoonlijkheid opgelost wordt. Het is een entiteit zonder 

kenmerken. Dit wordt nirguna Brahman genoemd. Later is in het hindoeïstisch denken een 

persoonlijk concept van Brahman ontwikkeld (saguna Brahman) die ook wel bekend staat als

Ishvara, Brahman met kenmerken en persoonlijkheid. Brahman heeft zich volgens de tradi-

ties gemanifesteerd als Brahman (schepper), Vishnu (bewaarder) en Shiva (vernietiger). Vis-

hnu heeft zich op zijn beurt weer een tiental keer geïncarneerd in mensengedaante (o.a. Kris-

hna) en dierengedaante om de mensheid te helpen en de weg te wijzen.

Het hindoeïsme is pantheïstisch, d.w.z. alles (pan) is God. De zichtbare wereld (ook het ma-

teriële) is een uiting (emanatie) van God zelf.

Punt van kritiek

1. Hoe kan persoonlijkheid van onpersoonlijkheid komen? Persoonlijkheid is im-

mers een hogere bewustzijnsvorm dan het onpersoonlijke.

2. Onze argumenten voor het bestaan van God in de vorige les hebben reeds aan-

nemelijk gemaakt dat God een persoon moet zijn.

3. De mens kan niet leven in het licht van deze god. Welke hindoe beschouwt zijn 

dochter van wie hij houdt in wie hij de belichaming van schoonheid ziet als een il-

lusie waarvan de schoonheid slechts schijn is?

4. Brahman is goed noch slecht. Hij vormt geen afdoende basis of verklaring voor 

het moreel besef van de mens.

God in het boeddhisme.

De vraag naar God is in het boeddhisme niet relevant. Het boeddhisme is een atheïstische 

'godsdienst'. De leer van de Boeddha houdt zich niet bezig met de vraag of God bestaat (hoe-

wel dit in de Mahayana variant van het Boeddhisme met zijn verering van beelden en voor-

stellingen over het hiernamaals niet meer zo duidelijk is).

De ultieme realiteit is niets, leegte, uitgeblustheid. Dit is het doel van de boeddhist.

Punt van kritiek
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1. Onze argumenten voor het bestaan van God, maken duidelijk dat de vraag naar 

Gods bestaan relevant is en beantwoord moet worden.

2. Het is aannemelijk te maken dat de kern van de problemen van de mens terug te 

voeren is op zijn verbroken relatie met zijn Schepper. De kern van het probleem is 

moreel met als gevolg het begeren naar tijdelijke zaken.

God volgens de bijbel.

Juist bij een persoonlijke God kunnen wij bij en in Hem permanentie, d.w.z. eeuwige gebor-

genheid, vinden. We vinden dus permanentie én persoonlijkheid, omdat de ultieme realiteit, 

God, persoonlijk is.

In de lessen die volgen zal er nog genoeg gezegd worden over het karakter en wezen van God.

Hier volstaat dat de bijbel leert dat God een persoon is, dat Hij almachtig is, een volmaakt 

karakter bezit en de mens, ondanks zijn morele schuld tegenover Hem, oneindig liefheeft.

Wat de bijbel leert over God komt overeen met wat wij over God te weten kunnen komen uit 

de natuur en ons geweten, nl. datgene wat we hebben ontdekt in de les 'Argumenten'.

5.4  De Islam

We hebben het nog niet over de Islam gehad. De andere religies zijn filosofisch van aard. We 

moesten dus in het geval van het Boeddhisme en Hindoeïsme 'concepten' vergelijken, d.w.z. 

hoe de respectievelijke godsdiensten aankijken tegen kernzaken. Het cruciale punt in de ver-

gelijking met de Islam is echter de historische betrouwbaarheid van de beide religies.

Op het eerste gezicht zijn er veel overeenkomsten tussen islam en het christelijk geloof:

• geloof in één God, die persoonlijk is (monotheïsme).

• geloof in dezelfde profeten; moslims geloven zelfs in Jezus (Hazrat Issa genaamd)

• geloof in een openbaring van God. Christenen hebben de bijbel en moslims hebben de ko-

ran, terwijl moslims in theorie ook in de bijbel geloven.

Toch zijn de verschillen enorm:

• Moslims ontkennen de centrale betekenis van Jezus, ontkennen zijn kruisiging en zien 

Hem niet als de Zoon van God

• Moslims zien Allah als een enkelvoudig wezen en niet zoals in het christelijk geloof als God 

de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
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• Moslims beschouwen de Arabieren, de nazaten van Ismaël, de zoon van Abraham, als de 

ware erfgenamen van de geestelijke erfenis van Abraham in plaats van het Joodse volk dat 

afstamt van de andere zoon van Abraham, Izaäk. Sterker nog, de Islam is het Joodse volk 

vijandig gezind, terwijl de bijbel het joodse volk een centrale plaats toedicht in het hande-

len van God in de geschiedenis van de mensheid.

• Moslims beschouwen de koran als Gods openbaring, terwijl het voor christenen duidelijk is 

dat er na de bijbel geen openbaring meer is te verwachten (vgl. in de bijbel: Gal.1:8; 

Op.22:18-19).

Voor de postmoderne westerse mens is het moeilijk om te zien waarom deze verschillen er 

voor moeten zorgen dat deze twee geloven onverenigbaar zijn met elkaar.

• Toch is het logisch, omdat beide godsdiensten hun leer als openbaring van God beschou-

wen. Er mag dus niet aan getornd worden. Het is de absolute waarheid.

• We hebben reeds beargumenteerd dat de postmoderne idee dat alle waarheden gelijkwaar-

dig zijn onzin is, wanneer ze elkaar op logische gronden uitsluiten.

De keuze voor islam of christendom moet dus mede bepaald worden op basis van hun waar-

heidsclaims. We hoeven in dit geval geen concepten of ideeën te vergelijken.

• Nu is het zo dat beide religies over dezelfde historische feiten tegengestelde uitspraken 

doen. Ze kunnen dus niet beide tegelijkertijd waar zijn.

• We stellen daarom de vraag: is het aantoonbaar te maken dat één van beide godsdiensten 

het fout heeft m.b.t. die historische feiten?

• Als dus op die punten van één religie de historische juistheid aangetoond kan worden, ver-

valt daarmee de betrouwbaarheid van de ander (of omgekeerd natuurlijk).

De volgende feiten geven kort aan waarom de islam niet serieus genomen kan worden als 

claim op de absolute waarheid, qua afwijkende leer en qua historische claims:

• Moslims zeggen dat de koran het vervolg is op de bijbel. Toch zien we enorme verschillen 

in zowel leer als verwijzing naar historische feiten. De moslims verklaren dit door te zeggen 

dat de bijbel veranderd is door de christenen. Zij dragen hiervoor geen bewijs aan.

• Integendeel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de NT bronnen zo veelvul-

dige en wijdverspreid voorkomen en zo vroeg al, dat van fraudering of verandering geen 

sprake kan zijn. Er zouden afwijkende fragmenten gevonden moeten worden. Het oudste 

gevonden fragment van het NT dateert van minder dan 100 jaar na Christus' kruisiging, 
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terwijl wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat alle boeken van het NT reeds in 

de eerste eeuw geschreven zijn, de meeste vóór 62 na Chr. De koran is echter pas 200 jaar 

na Mohammed samengesteld en de oudst bewaarde fragmenten dateren van weer later.

◦ De tijd tussen de geschriften en de bronnen is bij het NT veel kleiner. Hoe dichter een in-

formatiebron staat op datgene waarover het bericht, hoe groter e kans op betrouwbaar-

heid is.

◦ Volgens de koran is Jezus niet gekruisigd. Het NT is maar 30 jaar van Jezus' kruisiging 

verwijderd, de koran zo'n 800 jaar. Waarom zouden wij aan de koran dan meer historich 

gewicht toekennen dan aan het NT daar waar zij spreken over Jezus?

◦ Geschiedvervalsing over Jezus is zo lastig omdat er duizenden fragmenten verspreid zijn 

over het gehele Mediterrane gebied.

• De kruisiging is een van de beste geattesteerde feiten over Jezus. Moslims ontkennen de 

kruisiging van Jezus om theologische redenen niet historische of wetenschappelijke.

• Enkele opmerkelijke feiten:

◦ Volgens de koran is Mirjam, de zus van Mozes, dezelfde persoon als Maria, de moeder 

van Jezus.

◦ In de vroegste moskeeën bevond zich reeds een steen die de qibla aanduidde (d.w.z. de 

richting waarin men moet bidden, nl. Mecca). Bij archeologische opgravingen van mos-

keeën gebouwd in de eerste 100 jaar na Mohammed wees deze steen richting Jeruzalem! 

En dat terwijl volgens de Koran Mohammed al tijdens zijn leven gebroken had met de 

Joden.

◦ De leer van de koran die sterk draait om het doen van goede werken om het paradijs te 

verdienen lijkt sterk op een judaïstische verdraaiing van de leer van de bijbel. Het is geen 

stap vooruit (verzoening met God door genade), maar achteruit (zelfwerkzaamheid).

Het is beter de islam te beschouwen als een van het christendom afgeleide sekte in de zesde 

eeuw, die een afwijkende leer verkondigde en als staving van die leer een boek zocht dat ge-

lijke status had als de bijbel. Deze sekte is uitgegroeid tot een wereldgodsdienst. Ook is er 

een theorie die zegt dat de arabische stammen die omstreeks 600 na Chr. het Midden-Oos-

ten aan zich onderwierpen in contact kwamen met een geavanceerde verchristelijkte bescha-

ving. De arabieren moesten als tegenwicht een eigen boek en openbaring hebben met een ei-

gen profeet.
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De leer van de islam wijkt op essentiële punten af van de bijbel. Het is een verbastering van 

de bijbel vermengd met onbijbelse concepten en ideeën. Het vertoont ernstige gebreken in 

historisch opzicht. Het daarom dat wij de islam moeten afwijzen als een denksysteem dat se-

rieus aanspraak kan maken op de waarheid.

5.5  De aannemelijkheid van het christelijk geloof

5.5.1  Het grote verschil

Al met al nemen wij grote verschillen waar tussen de wereldgodsdiensten, maar nog grotere 

verschillen tussen deze godsdiensten aan de ene kant en het christelijk geloof aan de andere.

Laten we de verschillen kort in ogenschouw nemen:

1. Alleen in het christelijk geloof komen wij een God tegen die van mensen houdt, ondanks 

wie ze zijn en wat ze gedaan hebben. De andere religies tonen ons een God die onver-

schillig is, of geen persoon is, of niet bestaat.

2. Alleen in het christelijk geloof hebben we te maken met een God die zelf het initiatief 

neemt om de verbroken relatie te herstellen. De ander religies kennen niet een God die 

een hand uitstrekt om te helpen11.

3. Alleen het christelijk geloof biedt genade aan. D.w.z. het heil, de verlossing, het herstel 

van de relatie met de Schepper wordt aangeboden als een cadeau dat slechts ontvangen 

kan worden. In elke andere religie vinden wij regels, wetten en paden van zelfverlos-

sing12. Je moet het zelf doen.

4. Het christelijk geloof biedt vergeving daar waar andere systemen betaling vereisen (boete 

doen, karma vervullen, goede daden doen, etc.).

5. Het christelijk geloof geeft alle ruimte aan de aardse realiteit van het menselijk bestaan 

en komt toch met een uiterst onwereldse oplossing. Je hoeft je niet te ontdoen van je 

menselijkheid of je persoonlijkheid om gelukkig te worden. Door met God verzoend te 

worden, wordt je pas echt mens. Dat is enerzijds een radicale oplossing die zelfovergave, 

11. In de Islam is Allah behept met een souvereine willekeur. Het Hindoeïsme biedt een onpersoonlijke 
oerkracht, terwijl het Boeddhisme een niets, een leegte biedt.

12. In de Islam moeten de goede daden tegenwicht bieden tegen de slechte daden. In het Hindoeïsme moet de 
mens zijn karma betalen en moet hij verlichting nastreven door diverse wegen te bewandelen. De Boeddhist 
moet het achtvoudige pad inslaan van inzicht, moreel handelen en meditatie.
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capitulatie aan God eist, maar waarbij je tegelijk zelf niets aan je redding toe kunt 

voegen.

6. De meeste godsdiensten hebben een stichter. Deze stichter komt met een leer en is zelf 

vaak het grote voorbeeld in het voorleven en uitdragen van die leer. De stichter van het 

christelijk geloof komt niet zozeer met een leer, brengt niet zozeer een boodschap. Hij ís 

het Zelf. Jezus Christus is in zijn leer, leven, dood en opstanding Zelf het goede nieuws 

van verzoening met God. Hij heeft in zijn dood de weg naar God toe vrijgemaakt, doordat 

Hij in zijn dood onze morele straf droeg en onze schuld teniet deed.

Het christelijk geloof is volstrekt uniek.

• Dat is niet uniek in de zin dat het intellectueel superieur is of dat de aanhangers ervan mo-

reel beter zijn dan aanhangers van andere godsdiensten.

• Het gaat om absolute waarheidsclaims. Als wij de verschillende religies met elkaar vergelij-

ken, komen we filosofische inconsistenties tegen, historische fouten of consequenties waar 

in het echte leven niet mee valt te leven.

• Het christelijk geloof is niet inconsistent, is historisch betrouwbaar als het om de bronnen 

gaat (daar komen we later uitgebreid op terug) en het biedt een oplossing aan de mens van 

hoop voor het aardse leven en daarna.

In de volgende studie zullen we dieper ingaan op het christelijk geloof zelf. We zullen ruim-

schoots aandacht besteden aan het feit dat het christelijk geloof gebaseerd is op openbaring 

van God.
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6. Openbaring

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aan-

bidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of 

ze Jezus konden ontmoeten. - Joh. 12:20-21

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6.1  Introductie

We hebben een flink aantal obstakels uit de weg geruimd die de westerse mens van de 21ste 

eeuw in de weg staat om de boodschap van Jezus onbevooroordeeld aan te horen.

• Het is duidelijk geworden dat het bestaan van God de meest logische verklaring biedt voor 

ons zoeken naar zin en ons morele handelen. We kwamen in de les 'Wereldbeelden' tot de 

conclusie dat het Westserse wereldbeeld tot vernietiging van de mens leidt.

• We zagen in de les daarna dat er sterke filosofische argumenten zijn om het bestaan van 

God serieus te nemen. Bovendien duiden recente wetenschappelijke ontdekkingen even-

eens nadrukkelijk in de richting van het bestaan van God.

• Vervolgens zagen we dat van alle religies alleen het christelijk geloof een antwoord biedt op 

de diepste vragen van de mens en een weg naar geluk wijst.

• Dat brengt ons dan bij de overweging van het geloof in God. Als God bestaat dan zou je er 

eigenlijk in moeten geloven. Als het christelijk geloof waar is, kun je volgens dat geloof in-

formatie over die God vinden in de bijbel.

Laten we eerst dat idee van geloven eens onder de loep nemen wat is dat? Daarna zullen we 

kijken naar de bijbel. Geloof bestaat uit twee componenten:

1. Het voor waar aannemen van feiten waarvan men op de hoogte wordt gesteld.
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2. Het vertrouwen stellen op degene van wie deze informatie afkomstig is.

In het geval van het christelijk geloof betekent dat dus:

• Het voor waar aannemen van de feiten betreffende het bestaan van God, en betreffende de 

essentie van zijn wezen. Wie is Hij? Is communicatie mogelijk, en, zo ja, wat houdt die 

communicatie dan in? In deze les zullen we m.n. op dit vraagstuk ingaan.

• Het gaan vertrouwen op God, Hem persoonlijk leren kennen. Dat is niet zozeer een religi-

eus gevoel als wel een relationele realiteit.

We hebben ons de afgelopen twee lessen vooral bezig gehouden met fase 1 (Bestaat God?). In

de komende studies zal dit doorgaan, maar zullen we steeds meer aspecten tegenkomen die 

betrekking hebben op fase 2 (Wie is God?): het leren vertrouwen op God en Jezus; geloven in

wie zij zijn en vertrouwen op wat zij over Zichzelf zeggen en aan ons beloven. 

We gaan ons dus in deze les bezig houden met de persoon achter de feiten en kijken naar de 

persoon en boodschap van God. Wie is God? Wie is Jezus? Waar gaat de Bijbel over? Hoe 

moeten wij onze relatie tot Hem zien? Al deze en veel andere vragen zullen stap voor stap be-

antwoord worden.

6.2  De twee boeken van God

God bestaat. Dat hebben we beargumenteerd en aannemelijk gemaakt. Ook zagen we dat 

God niet een of andere kracht, maar een persoon is.

We constateren dat we blijkbaar niet erg op de hoogte zijn van die God. Dat blijkt (A) aan 

onze God ontkennende beschaving en (B) de vele uiteenlopende antwoorden van de gods-

diensten in de wereld.

• Dat zegt meer over ons dan over God. De mens is het die allerlei ideeën en theorieën over 

God heeft ontwikkeld (polytheïsme, pantheïsme, materialisme, etc.).

• Toch is het niet zozeer een kennisprobleem (cognitief, epistemologisch), maar een moreel 

probleem. Hoe intelligenter de mens hoe harder hij God ontkent, lijkt het soms wel.

Toch heeft God gesproken. En dat spreken van Hem is eigenlijk duidelijk genoeg, ook al 

maakt de mensheid daar zijn eigen interpretatie van. Dit spreken noemen wij openbaring. 

Openbaring is onthulling van bepaalde kennis die zonder die onthulling onkenbaar is.

God heeft eigenlijk twee boeken geschreven. (Het woord 'boek' wordt hier zowel als metafoor

als letterlijk gebruikt.)
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1. Het boek van de natuur. Dit 'boek' gaat over Gods bestaan en karakter.

2. Het boek over Jezus. Dit boek handelt voornamelijk over het herstel van de relatie tussen 

God en mens.

Laten we op die twee boeken eens verder ingaan.

6.2.1  Het eerste boek van God: de algemene openbaring in de natuur

Dat eerste boek hebben we eigenlijk al bekeken in de eerste twee hoofdstukken: het zin-

gevingsargument, het morele argument, het kosmologisch argument, het designargument.

We noemen dit boek: het boek van de natuur of de algemene openbaring. Waarom is dit 

boek inderdaad een boek van God? Wat staat er in dat boek?

• God heeft het geschreven; immers God heeft alles gemaakt en zijn werk verwijst terug naar 

Hem, vormt en afdruk van zijn karakter, zijn wezen, zijn kracht, etc.

• Het is vanzelfsprekend dat een wereld die door God geschapen is, iets van zijn karakter 

weerspiegelt (vgl. Gen.1:26).

• God heeft Zich in dat boek voldoende onzichtbaar gemaakt om de mens met zijn vrije wil 

de mogelijkheid te bieden Hem te ontkennen én over Zichzelf voldoende hints gegeven om 

zich door de vrije wil te laten vinden.

• De mens zelf heeft in zijn geschapen structuur hints van God ingebouwd gekregen:

◦ zelfreflectie en de mogelijkheid om de vraag naar zijn afkomst te stellen

◦ taal als middel tot logische gedachtenconstructies en abstractie

◦ kennis van de morele wet

◦ een morele vrije wil

6.2.2  Waarom een tweede boek?

Maar zoals we zien, is dit eerste boek niet voldoende:

• Het eerste boek is aangetast:

◦ Zelfs al zou het eerste boek volmaakt zijn, dan nog zou de informatie onvolledig zijn. God 

is immers meer dan de informatie die hij in de wereld 'gestopt' heeft.
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◦ De wereld zelf is niet langer volmaakt. Denk bijv. aan natuurrampen, mismaaktheid, 

hardheid van de natuur. De wereld is verbroken. De informatie over God is niet alleen 

onvolledig maar ook aangetast.

• We lezen dat boek met een afwijkende brilsterkte:

◦We praten over God en niet met Hem. Dat is een veeg teken. Een Schepper die ons in 

staat stelt over Hem na te denken, maar Hem niet te kennen? Iets klopt er niet. Onze re-

latie met God is verbroken. Hoe komt het dat we het over godsbewijzen moeten hebben?

◦Wat we ook lezen, er blijft een moreel probleem bestaan (schuld). Ook dat kunnen we 

reeds uit het eerste boek concluderen (vgl. morele argument voor Gods bestaan).

◦We hebben een innerlijke weerstand tegen God. Dit is voor velen nieuw. Het is zodanig 

onderdeel van ons wezen dat we er totaal blind voor zijn. Echter het morele argument 

voor Gods bestaan en het daaruit voorvloeiende bewijs van onze morele onvolmaaktheid 

geven al aan dat deze innerlijke weerstand tegen God er ongetwijfeld moet zijn.

Als wij meer over God te weten willen (hopen te kunnen) komen, zal Hij moeten spreken. 

God moet de stilte doorbreken ontstaan door de morele rebellie van de mens. Hoe zou dat 

spreken kunnen klinken? Er zijn twee mogelijkheden:

A. God zou zijn bestaan onontkoombaar aan ons op kunnen dringen, bijv door Zich te verto-

nen, zijn stem te laten horen of engelen op ons af te sturen.

• Het nadeel is, dat dit onze immoraliteit in directe confrontatie laat komen met zijn heilig-

heid. Het gevolg is dat wij het als moreel onvolmaakte wezens niet uithouden bij zijn vol-

maaktheid én dat zijn oordeel over ons komt.

• Bovendien houden we zo op mensen te zijn, omdat we dan geen vrije wil meer hebben. Het 

is juist deze vrije wil waarmee wij morele keuzes kunnen en mogen maken wat ons maakt 

tot mens en wat ons in staat stelt een echte, d.w.z. wederzijdse, relatie aan te gaan met 

God.

B. Hij kan het indirect doen. Dat indirecte zien we al in het eerste boek. Een volgende indi-

recte stap zou kunnen zijn door menselijke boodschappers. Voordelen daarvan zijn:

• dat de confrontatie met God indirect is zodat we de realiteit van wie God is op ons in kun-

nen laten werken zonder dat dit gelijk fatale consequenties heeft.
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• dat de vrije wil van de mens intact blijft. De mens kan immers blijven pretenderen dat God 

niet bestaat, maar kan ook een proces doormaken waarin hij vanuit zichzelf tot een keuze 

komt.

6.2.3  Het ontstaan van het tweede boek

Als het waar is dat God een relatie met de mens wil die gebaseerd is op liefde, en dus op vrije 

wil, is het logisch dat Hij de indirecte methode zou kiezen. Een niet-dwingende indirecte ma-

nier van communiceren in de hoop dat de mens zich uit vrije wil tot inkeer zal laten brengen.

• Als God dan inderdaad menselijke boodschappers gebruikt, vindt dat uiteraard plaats in de 

geschiedenis van de mensheid. God spreekt dan binnen tijd en ruimte.

• Vervolgens rijst de vraag hoe deze boodschap voor latere generatie bewaard kan blijven? 

Immers God spreekt niet één generatie aan, maar de gehele mensheid, d.w.z. de som van 

alle culturen en tijdperken.

◦ God spreekt door menselijke boodschappers. Deze boodschappen klinken in een specifie-

ke situatie (context), maar worden vanwege hun belang onthouden en doorgegeven.

◦ Zo ontstaat er een orale traditie (functioneert goed in culturen zonder schrift) die later 

over gaat in een traditie van schriftelijke transmissie.

◦ Zo ontstaat er een collectie van boodschappen van God, die samen als geheel worden be-

schouwd. Samen worden ze een boek, de bijbel.

• En zo komen we tot de conclusie dat de hele idee dat God bestaat en Zich uiteindelijk ken-

baar maakt in een boek dat de bijbel heet eigenlijk volstrekt logisch en aannemelijk is.

Volgens de bijbel is de indirecte stem van God in de vorm van het geschreven woord uitein-

delijk slechts een heenwijzing naar God die zelf 'incognito' komt in de persoon van Jezus 

(Joh. 1:14). Door Hem kunnen wij opnieuw God vinden en leren kennen. 

God spreekt dus tot de mensheid. Wij noemen dat de speciale openbaring (het tweede boek).

• Speciaal, want functioneert als toevoeging op het eerste boek en bevat specifieke informatie 

over het herstel van de relatie tussen God mens.

• Het is de zelfopenbaring van God door zijn boodschappen en zijn boodschappers.

Dit tweede boek van God is niet het einddoel of het eindstation. Het wijst zelf weer naar de 

ultieme zelfopenbaring van God in Jezus Christus.
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• Wij zullen in de volgende les deze geschreven woorden die ons verhalen over Jezus van Na-

zareth onder de loep nemen.

• We zullen daarna zien hoe en wat de zelfopenbaring van God in Jezus, die zowel God als 

mens is, inhoudt en voor ons betekent.

6.3  Het tweede boek: de speciale openbaring

De bedoeling van ons vorige punt (6.2) was om aan te tonen waarom het logisch is dat een 

geschreven tekst, de bijbel, het Woord van God kan en moet zijn én waarom zo'n geschreven 

tekst uiteindelijk verwijst naar een persoon als de uiteindelijke zelfopenbaring van God.

• Het christelijk geloof is een openbaringsgodsdienst.

• D.w.z. het gaat niet - zoals bij de andere godsdiensten - om een door de mens ontwikkeld 

systeem dat bedoeld is om bij God te komen.

• Het is wat God initieert, d.w.z. wat God begint. God heeft een boodschap voor de mens en 

de mens moet luisteren.

Openbaring is eigenlijk onthulling; het onthullen van iets dat verborgen is, dat door de mens 

niet van nature gekend kan worden. Wat wordt er geopenbaard? Het volgende:

• Wie God werkelijk is, i.p.v. de voorstellingen die mensen van Hem maken (Ex. 3:...).

• Hoe de mens in een relatie met God kan treden (Joh. 20:30-31).

• Wat Gods bedoeling is met de geschiedenis en de mensheid (bijv. Mt. 24:24).

Openbaring is nodig (we zagen het al), omdat de relatie van de mens met God verbroken is 

(zoals de bijbel zegt in bijv. Jes. 59:1-2).

De twee lessen die op deze volgen gaan iets dieper in op de bijbel en proberen vragen te be-

antwoorden als: Hoe is de bijbel ontstaan? Is de bijbel betrouwbaar? en Welk gezag moeten 

we aan de bijbel toekennen?

Nu kijken we kort naar de bijbel om enkele hoofdlijnen te zien over God en mens en de 

openbaring.
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6.3.1  Wat openbaart God over Zichzelf?

Het interessante is dat wat het 'tweede boek' zegt over God overeen stemt met wat we in het 

'eerste boek' tegen zijn gekomen. Laten we enkele dingen die we al weten eens vergelijken 

met dat tweede boek, de bijbel:

I. We zagen in de les 'Argumenten', dat de aanname van het bestaan van een Maker van 

ons heelal en het leven de beste verklaring biedt voor de totale werkelijkheid waar we in 

leven. Nu, de bijbel wijst God aan als de Schepper van de werkelijkheid om ons heen 

(Gen. 1-2; Hebr. 11:3).

II. We zagen n.a.v. de Big Bang dat ruimte en tijd een begin hebben. Dat komt overeen met 

wat de bijbel zegt in Hebr. 11:3. God heeft het niet zijnde tot aanzijn geroepen. Het 

waarneembare is uit het onzichtbare ontstaan. God moet dus buiten ruimte en tijd 

staan. God is eeuwig en onveranderlijk (atemporeel).

A. We hebben dit behandeld onder punt 3.3.3. 

B. Verwijzingen in de bijbel naar deze waarheid omtrent Gods onveranderlijkheid zijn 

o.a.: Jac.1:17; (vgl. 1Sam.15:29; Jb.23:13) He.1:12; He.13:8; Ex.3:14; m.b.t. Gods 

eeuwigheid: Ps.90:2; Rom.1:20 (Deut.33:27; Ps.29:10; Dan.7:27; Rom.16:26; 

2Kor.4:18; E.3:11; 1Tit.1:17).

C. God staat buiten de tijd; Hij is daarom eeuwig: 2Kor.4:18; Joh.4:24; 1Tim.1:17; 

2Kor.3:17

D. God is immaterieel, God is geest: Joh.4:24; God is licht13: 1Joh.1:5; Jes.60:19; 

Joh.8:12; 1Tim.6:16; Op.21:23; Op.22:5

III. God is uitermate machtig

A. We hebben dit behandeld onder punt 3.4.

B. Gods almacht komen we ook in de bijbel tegen: Mt.19:26; Lk.1:37; Zach.8:6; 

Jer.32:27; Ps.62:12; Jb.42:2; Num.11:23; Gen.18:14.

IV. God is goed

A. We hebben dit behandeld onder punt 3.3.2.

13. God God licht is wijst enerzijds op zijn onstoffelijkheid, anderzijds op zijn absolute morele goedheid. 

Leer van Jezus, introductie tot het christelijk geloof

50



B. Gods morele goedheid uitgedrukt in heiligheid: 1Pet.1:16; 1Joh.1:5; Gods liefde: 

1Joh.4:8; Ef.2:4; 2Kor.13:11; Ps.86:15; Ex.34:6 (vgl. Joh.13:1).

V. God staat los van zijn schepping, maar is tegelijk op betrokken

A. We hebben dit behandeld onder punt 3.3.3 en 4.3.3.

B. Enkele verzen die dit tonen: Gen.1:1-2; Joh.1:1-3; He.1:3, 11; Rom.1:20-23; Kol.1:16.

6.3.2  Wat openbaart God over de mens?

Wat openbaart God over de mens? Daar gaan we het uitgebreid over hebben in de komende 

lessen. Nu kijken we naar zaken die we uit het eerste boek al hebben ontdekt en die in het 

tweede boek bevestigd worden en duidelijker naar voren worden gebracht:

I. De mens is geschapen naar het beeld van God (Gen. 1:26). Hij lijkt sprekend op God.

A. Hij is daarin totaal anders dan de dieren. Dus hoewel de mens tegenwoordig vaak 

vanuit biologisch oogpunt beschreven wordt als zoogdier, is dat een grove misken-

ning van zijn identiteit (Dieren hebben geen taal, geen zelfreflectie, geen angst voor 

annihilatie, geen kunst, geen moreel besef, verlangen naar eeuwig bestaan etc.).

B. Als beelddrager van God heeft de mens de hoogste status in de schepping (Ps. 8) en 

een daarmee gepaard gaande opdracht (Ps. 8; Gen. 2:15,19-20).

II. Een van de aspecten van dat beelddrager zijn vinden we in de vrije wil van de mens 

(Gen. 2:16-17).

A. Die vrije wil bevindt zich op terrein van de moraal: er uit vrije wil voor kiezen de wil 

van de Schepper te doen of niet.

B. Dit aspect is cruciaal om de relatie tussen God en mens in de hiernavolgende lessen 

te kunnen begrijpen.

III. Blijkbaar is er iets verkeerd gegaan, zo hebben we zelf al kunnen constateren in onze be-

vinding dat de mens weet wat goed en fout is - moreel besef - maar toch niet in staat is 

om te leven volgens de morele norm die hijzelf hanteert.

A. Deze morele schizofrenie wordt door de bijbel bevestigd. De oorsprong vinden we in 

Gen.3:1-15 waar het verkeerd gebruik van de morele vrije wil de oorzaak is van alle 

ellende. 
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B. De morele schizofrenie vormt een basiscomponent van de boodschap van God aan 

de mens in de bijbel: Mt.15:18-20. Het gebruikelijke bijbelse woord daarvoor is 

'zonde'.

C. De morele schizofrenie is niet zomaar een morele zwakte het is terug te voeren op 

een breuk tussen Schepper en schepsel: Gen.3:5-6; Jes.59:2; Rom.1:20-23.

D. De oplossing voor dit probleem moet niet gevonden worden bij initiatieven die de 

mens ontplooit, maar bij Gods initiatief: God is betrokken en geeft om de mensheid 

(Joh.3:16).

E. De in de lessen die volgen zullen we t.a.v. dit thema verschillende zaken de revue 

zien passeren:

1. Het onvermogen van de mens om zelf zijn morele probleem op te lossen.

2. De noodzaak van een offer om de morele schuld te betalen die de mens draagt.

3. De wijze waarop God hierin zelf het initiatief neemt.

6.3.3  Hoe openbaart God?

Het is opmerkelijk dat God vrijwel altijd d.m.v. mensen openbaart, nooit direct. Hoe open-

baart God Zichzelf? Op de volgende manieren:

• God openbaart door boodschappers die Hij uitkiest (Ex. 3:12). Dat zijn profeten (bij-

voorbeeld Jeremia: Jer. 1:4-9). 

• God openbaart door zijn handelen in de geschiedenis met het volk Israël (Gen. 12:1-3; Ex. 

19:5-6).

• God openbaart middels het leven en werk van Jezus Christus (Joh. 14:9; 17:6; Col. 1:19; 

2:9; Joh. 1:1-14).

• God openbaart door de schrijvers (geschiedschrijvers, profeten [2Pet. 1:21], apostelen 

[2Pet. 3:5-16]) die verslag deden van Gods handelen in de geschiedenis én de boodschap-

pen van God op schrift stelden.

• De geschreven resultaten daarvan werden erkend (eerst door het Joodse volk, daarna door 

de christenen) als door God geïnspireerde geschriften. Deze geschriften zijn samengevoegd 

en kennen wij nu als de Bijbel.
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6.4  Het morele probleem

Zowel het eerste als het tweede boek van God wijzen ons op het morele probleem dat we 

hebben:

• Ons onvermogen om juist te lezen is niet cognitief, maar moreel van aard (Rom. 1:18vv).

• De morele wet in ons hart toont ons ons morele onvermogen.

◦ De mens bezit moraal, kennis van goed en kwaad. Hoe komt het dat hij, wetend wat goed 

is, toch niet in staat is om deze goedheid in zijn daden te laten zien?

◦ Ofwel: hoe komt het dat de mens moreel verdorven is? Om de extremiteit van de situatie 

duidelijk te maken: het enige wezen dat wij kennen in het heelal dat moraal bezit, de 

mens, is in moreel opzicht tevens een verdorven wezen.

• Het tweede boek, de speciale openbaring van God, maakt het ons nog eens extra duidelijk: 

er is iets mis.

Hoe komt het dan dat de mens God niet kent? Als een persoonlijke God alles wat is gescha-

pen heeft, hoe is het dan mogelijk dat de mens onwetend - ja, ontkennend - van deze God op 

aarde voortleeft?

• Hoe komt het dan dat God iets moet openbaren voordat er weer communicatie mogelijk is? 

Dat wij moeten putten uit de Bijbel om God weer te leren kennen?

• De Bijbel zegt dat God de mens goed heeft gemaakt, maar dat zij vele wegen, zeg maar 

afleidingsmanoeuvres, hebben gevonden (Prediker 7:29). 

Hoe komt het dat de mens een morele afwijking vertoont? Wij zullen ons met deze vraag uit-

gebreid bezig houden in de lessen die volgen. Laat het nu reeds gezegd worden: God zou 

geen tweede boek aan de mensheid geven als Hij niet van plan was alles in orde te maken.
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Deel 2

God spreekt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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7. Bronnen

Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die 

onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd dege-

nen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord zijn ge-

weest, ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig 

te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogede-

le Teofilus, opdat gij de betrouwbaarheid zou erkennen van de zaken 

waarvan gij onderricht zijt. - Lk. 1:1-4

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

7.1  Introductie

7.1.1  Waar we nu zijn

We hebben tot nog toe een aantal fases doorlopen:

1. We hebben het postmoderne westerse denken geanalyseerd en hebben beargumenteerd 

dat onze cultuur de fundamenten onder zichzelf heeft weggeschopt. Zonder basis voor 

moraal en zingeving is onze cultuur gedoemd in te storten en we zien dit reeds gebeuren 

op maatschappelijk en individueel niveau.

2. We zagen dat een transcendent wereldbeeld (nl. een wereldbeeld dat materie niet als eni-

ge werkelijkheid ziet, maar rekeninghoudt met het bestaan van God) de enige mogelijk-

heid vormt om aan de wanhoop te ontsnappen.

3. Van de vele antwoorden die in deze wereld klinken kan er maar één de juiste zijn. We zijn 

dus een aantal belangrijke en wijdverbreide antwoorden gaan onderzoeken en hebben 

die vergeleken met het christelijk geloof.
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4. We hebben geconstateerd dat een sprekende God noodzakelijk is om onze verbroken in-

terpretatie van het eerste boek van God (de algemene openbaring) op orde te krijgen én 

om onze morele kloof tussen ons en Hem te overbruggen.

5. We hebben in het kort gekeken naar het tweede boek van God, zijn zelfopenbaring in de 

Bijbel en in de persoon van Jezus.

Nu zijn we toegekomen aan een bronnenonderzoek. Het christelijk geloof is een openba-

ringsgeloof en een geloof waarvan de historische feiten de boodschap uitmaken.

• Het geloof staat of valt dan ook met de historische betrouwbaarheid van die openbaring en 

de historische feiten die daarmee samenhangen.

• En daar hebben we een probleem. Immers, dat tweede boek, Gods zelfopenbaring in de bij-

bel en in Jezus, wordt maar door weinigen serieus genomen.

◦Het wordt beschouwd als wetenschappelijk achterhaald en historisch onjuist.

◦Het zijn legendes, op zijn best mooie morele verhalen over een goede leraar.

We zullen echter zien dat de bronnen van het christelijk geloof wél historisch betrouwbaar 

zijn. De documenten die ons vertellen over Gods handelen in de geschiedenis en over Jezus, 

mogen als historisch betrouwbare documenten worden gelezen.

We zullen ons in het kader van deze studie uitsluitend bezighouden met het Nieuwe Testa-

ment. Tijd en plaatsgebrek alsmede de bedoeling van de studie beperken ons.

7.1.2  Het NT bestaat uit historische boeken

De boeken van het NT zijn vooral historische documenten. Pas daarna zijn het religieuze 

geschriften.

• De boeken zijn ontstaan uit de behoefte om het gebeurde vast te leggen voor hen die het 

niet hebben meegemaakt. Veel ervan zijn bijvoorbeeld brieven gericht aan mensen die echt 

bestaan hebben.

• Alle geschriften zijn dus in een historische context ontstaan. Het zijn documenten uit het 

leven gegrepen.

• De inhoud blijkt te gaan over Jezus die een boodschap van verzoening met God bracht. 

Maar daarom zijn de boeken niet ineens onhistorisch.

Wat betekent het dat deze boeken historische documenten zijn?
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1. We mogen, ja moeten, ze historisch kritisch aan de tand voelen. Kloppen ze? Bevatten ze 

betrouwbare informatie, zijn ze wat ze zeggen te zijn qua tijd, schrijver, doelgroep, etc.? 

Of zijn het legenden, fantasieën of fantastische verhalen?

2. We mogen deze boeken, als ze de test doorstaan, bezien als historische bronnen over het 

leven van Jezus van Nazareth. Ook als ze spreken ze over wonderen, bovennatuurlijke ge-

beurtenissen en zelfs de opstanding van Jezus uit de dood, moeten wij deze documenten 

dan serieus nemen. Bovennatuurlijke gebeurtenissen mogen we niet a priori uitsluiten.

7.2  Archeologische feiten

We gaan eerst aan de hand van de archeologisch materiaal zien dat veel feiten in het NT ge-

staafd worden als waar en historisch.

Dit kan de externe test genoemd worden. (Extern omdat naar zaken buiten de bronnen wor-

den onderzocht om de informatie binnen de bronnen te staven.)

7.2.1  Historische bewijzen voor het bestaan van Jezus

Er zijn meer dan 39 bronnen buiten de bijbel die meer dan 100 feiten bevestigen over Jezus' 

leven en leer. Dat is veel voor iets wat 2000 jaar geleden gebeurde in een uithoek van het 

Romeinse rijk.

De Joodse historicus Josephus (37 AD-100 AD) heeft de geschiedenis opgetekend 

van het Joodse volk in Palestina van 70 AD tot 100 AD. In zijn boek Anitquities 

schrijft hij:

'Now there was about this time, Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, 

for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth 

with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the gentiles. 

He was the Christ and when Pilate, at the suggestion of the principle men amongst 

us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake 

him. For he appeared alive again the third day, as the divine prophets had foretold 

these and ten thousand other wonderful things concerning him; and the tribe of 

Christians, so named for him, are not extinct to this day.'

Plinius de Jongere, keizer van Bythynië in het noordwesten van Turkije schreef in 112 

AD aan keizer Trajanus:

'They were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when 

they sang an anthem to Christ as God, and bound themselves by a solemn oath not 
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to commit any wicked deed, but to abstain from all fraud, theft and adultery, never 

to break their word, or deny a trust when called upon to honor it; after which it was 

their custom to separate, and then meet again to partake of food, but ordinary and 

innocent kind.'

Tacitus, een van de belangrijkste romeinse geschiedschrijvers schreef in 115 AD:

'Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during 

the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilate, and a 

most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not 

only in Judea, ... but even in Rome.'

7.2.2  De betrouwbaarheid van de evangeliën

Veel plaatsen en feiten uit de evangeliën worden gestaafd door archeologische vondsten:

1. Nog niet zolang geleden zijn enkele plaatsen gevonden, zoals Kapernaüm  (Tell Hum), 

Bethsaida (waarschijnlijk, 2300 meter ten noorden van de kustlijn), Chorazin (mogelijk 

Tell Khirbet Kerezah) and Tiberias.

2. De gewelddadige wijze waarop Herodus alle mannelijk kinderen jonger dan 2 jaar dood-

de in Bethlehem wordt bevestigd door de antieke geschiedenis die ons vertelt hoe deze 

man zijn favoriete vrouw, drie van zijn zoons, een hogepriester en twee mannen van zijn 

zus vermoordde.

3. Het bad te Bethesda met de vijf rijen pilaren (Joh. 5:1-15) is 13 meter onder de grond ge-

vonden, terwijl men lange tijd dacht dat het niet bestond.

4. De vijver van Siloam (John. 9:7) werd in 1897 ontdekt.

5. Pontius Pilatus heeft echt bestaan, zo blijkt uit een steen gevonden in Caesarea Maritama 

in 1961. In het latijn staat er op gegraveerd: ‘Pontius Pilatus, Prefect van Judea heeft aan 

de mensen van Caesarea deze tempel geschonken ter ere van Tiberius’. Keizer Tiberius 

leefde van 14 tot 37 AD. Dat sluit aan bij wat het NT zegt over Pilatus, nl. dat hij regeerde 

van 26 tot 36 AD. Tacitus schrijft over Pilatus: ‘Christus ... die geleden heeft ... door toe-

doen van een van onze procurators, Pontius Pilatus ...’.

7.2.3  De kruisiging heeft echt plaats gevonden

Archeologische ontdekkingen tonen ons dat de kruisiging zoals beschreven in het NT accu-

raat is.
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In 1968 werd in Jeruzalem een massagraf gevonden met 35 gekruisigde lichamen. Inscripties

die daarbij gevonden werden wijzen een van de slachtoffers aan als Yohan Ben Ha’galdol. 

Het betreft waarschijnlijk de Joodse opstand van 70 AD. De slachtoffers waren net als Jezus 

gekruisigd: de voeten naar buiten gericht, de benen gebroken.

• Volgens de Dode Zee-rollen hadden zowel Joden als Romeinen een afschuw van kruisiging. 

Het werd gereserveerd voor hen die het gezag van Rome uitdaagde.

• Een interessant detail met betrekking tot de dood van Jezus: In Nazareth is een inscriptie 

gevonden met een decreet van keizer Claudius (41 - 54 AD) die gebiedt dat graven niet ver-

stoord mogen worden en lichamen niet verplaatst mogen worden op straffe van de dood-

straf. Het is mogelijk dat Claudius gerucht had vernomen van de opstanding van Jezus en 

de daaropvolgende onrust en dat hij soortgelijke incidenten wilde vermijden.

• Geschiedschrijver Thallus schreef in 52 AD over de kruisiging van Jezus. Zijn werk is verlo-

ren gegaan, maar wordt geciteerd door Julius Africanus in zijn werk 'Chronography'. Hij 

schrijft:

On the whole world, there pressed a most fearful darkness, and the rocks were rent 

by an earthquake, and many places in Judea and other districts were thrown down, 

... [a darkness] as appears to me without reason, an elipse of the sun’.

7.2.4  Lukas en archeologie

Vooral in Lukas' evangelie en het door hem geschreven Handelingen vinden wij vele ver-

wijzingen naar belangrijke historische figuren in de juiste tijdsvolgorde. Ook hebben ze de 

titel die past bij elke persoon in de historische en geografische context ( Thessalonica, poli-

tarchen; Ephesus, tempelbeheerders, Cyprus, proconsul; Malta, 'de eerste man op het 

eiland').

• Lk. 3:1 noemt Lysanius als tetrarch van Abilene. Eeuwenlang was de enige Lysanius die be-

kend was heerser over Chalsis van 40-36 voor Christus totdat een inscriptie gevonden 

werd uit de tijd van Tiberius (14-37 na Christus) die een tempelinwijding vermeldt met Ly-

sanius als de tetrarch van Abila bij Damascus.

• In Hd. 18:12-17 wordt Paulus voor Gallio geleid, de proconsul van Achaië. Bij Delphi is een 

inscriptie gevonden van een brief van keizer Claudius waarin staat: '... Lucius Junios Gal-

lio, mijn vriend, en de proconsul van Achaië...'. De inscriptie is gedateerd op 52 na Chr. wat 

goed overeenkomt met het verblijf van de apostel aldaar in 51 na Chr.
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• In Hd. 19:22 en Rom. 16:23 wordt Erastus genoemd die stadsrentmeester is van Korinthe. 

Toen in 1928 een theater in Korinthe werd opgegraven vond men een inscriptie gevonden 

waarin staat: 'Erastus legde in ruil voor zijn aedilschap (rentmeesterschap) de bestrating 

op eigen kosten'. De bestrating werd gelegd in 50 na Chr. Het werk van een rentmeester 

komt overeen met de taak van de Korintische eadile.

• In Hd. 28:7 geeft Lukas aan Plubius de titel 'eerste man op het eiland' (hoofdman). Weten-

schappers vonden dat vreemd en onhistorisch. Recent gevonden inscripties op het eiland 

bevestigen dat dit inderdaad de titel van Plubius was.

• Lukas noemt 32 landen, 54 steden en 9 eilanden zonder (geografisch en/of historische) 

fout.

7.3  Manuscripten en vertalingen

7.3.1  Bibliografische bewijzen

Bibliografie14 is het onderzoek naar het aantal kopieën dat we hebben van een document en 

hoe ver verwijderd het is in tijd van het origineel geschreven manuscript (autograaf).

Dat is erg relevant voor de bijbel, omdat dat boek over het algemeen niet erg serieus ge-

nomen wordt als het gaat om historische betrouwbaarheid.

We beginnen met enkele voorbeelden van andere belangrijke historische werken:

• De oudste kopie die we hebben van werken van Caesar (bv. De Bello Gallico) komt uit 900 

na Chr. en is 1000 jaar verwijderd van het moment van schrijven.

• De vroegste kopieën (7 in totaal) van Plato stammen uit eveneens ongeveer 900 na Chr. en 

zijn maar liefst 1200 jaar van de schrijver verwijderd.

• De oudste geschriften van Aristoteles komen uit de 12e eeuw, maar liefst 1400 jaar verwij-

derd van de schrijver.

14. Bibliografie is onderdeel van historiografie. Historiografische testsen zijn: de bibliografisch test, de interne 
test de externe test. De Bibliographical test seeks to determine how many manuscript copies we have of the 
document and how far removed they are in time from the originals.
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7.3.2  De oudste Griekse manuscripten

In contrast daar mee kennen de NT documenten een overweldigende overvloed aan vroege 

geschriften. De meeste historici aanvaarden de juistheid van werken uit de oudheid op basis 

van heel wat minder betrouwbare documenten dan beschikbaar is voor het NT.

De oudste documenten van het NT bestaan uit papyrus en perkament:

• Er zijn ongeveer 5000 Griekse manuscripten

• Ze stammen uit de tijd van het begin van de 2e eeuw na Chr. tot de reformatie (16e eeuw).

• Het oudste tot nog toe gevonden document is het John Rylands manuscript dat stamt uit 

ongeveer 118 tot 138. Het is gevonden in Egypte en bevat enkele verzen uit Johannes15.

• Belangrijke documenten zijn de Chester Beatty Papyrus (P45, P46, P47), 200, and de Bod-

mer Papyrus II, XIV, XV P46, P75), die grote delen van het NT bevatten (zonder de pasto-

rale en algemene brieven en Philemon).

• Ook heel belangrijk zijn de Codex Sinaiticus, geschreven in 350 na Chr. (bijna het gehele 

NT) en de Codex Vaticanus (325-50), die bijna de hele bijbel bevat.

• In de wetenschappelijke Griekse uitgave van het NT van Nestle Aland wordt aan al deze 

manuscripten en hun kleine varianten recht gedaan. De Nestle Aland versie wordt over het 

algemeen beschouwd als de standaard tekst van het NT gebaseerd op alle gevonden 

manuscripten.

7.3.3  Vertalingen van het Nieuwe Testament

Er zijn ongeveer 8000 manuscripten, exemplaren van de Vulgata, de latijnse vertaling van 

de bijbel, die tussen 382 en 405 na Chr. tot stand is gekomen.

Daarnaast zijn er meer dan 350 kopieën bewaard gebleven van de Syrische vertalingen. Deze 

vertalingen zijn ontstaan tussen 150 en 200 na Chr. De kopieën ervan zijn van 400 na Chr. 

en later.

15. Dit document werd dus gebruikt minder dan één generatie verwijderd van Johannes. De betekenis daarvan 
wordt nog eens versterkt door het feit dat het boek geschreven is in Klein-Azië en gevonden werd in Egypte. het
was al wijd verbreid.
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Bijzonder interessant is het feit dat vrijwel het gehele NT gereconstrueerd zou kunnen wor-

den aan de hand van citaten uit de werken van de kerkvaders (zo'n 32.000 citaten daterend 

van voor het Concilie van Nicea16).

7.4  Datering van de boeken van het NT

7.4.1  De beperking van het Aramese taalgebied

De kerk van Christus ontstond in een Aramees sprekende omgeving, de Joodse cultuur. Kor-

te tijd later was het overgrote deel van de kerk griekssprekend. Dat proces heeft zich dus in 

één generatie voltrokken.

Dit feit heeft een belangrijk gevolg voor de datering van het materiaal dat wij in het NT 

tegenkomen.

◦ Als een stuk tekst in een Grieks document zich gemakkelijk terug laat vertalen naar het 

Aramees, of als er aanwijzingen zijn voor Hebreeuwse poëzie of gedachtenpatronen, dan 

is dat materiaal als vroeg te bestempelen.

◦Het gaat dan terug op de vroege kerk of zelfs op Jezus zelf.

◦ Dit is temeer zo aangezien de Aramese invloed in Palestina en niet daarbuiten was, ter-

wijl de hellenistische (Griekse) invloed zich ook in Palestina liet gelden.

7.4.2  Algemene opmerkingen over de brieven van Paulus

Zelfs vrijzinnige theologen beschouwen 1 en 2 Korinthiërs en Galaten als authentiek, d.w.z. 

geschreven door Paulus zelf17. Deze brieven hebben twee belangrijke kenmerken:

I. De brieven bezitten een 'hoog ontwikkelde' leer aangaande Jezus als de Zoon van God 

en Zelf goddelijkheid bezittend.

A. Men heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek geconcludeerd dat deze brieven 

zijn geschreven rond 49 tot 65 na Chr.

16. 19. 368 citations by the church fathers from the late first century on. This includes: 268 by Justin Martyr, 
1038 by Irenaeus (actie in the late 2nd century), 1017 by Clemens of Alexandria (155-220), 9231 by Origen 
(185-254), 3822 by Tertullian (160-220), 734 by Hippolytus (236) and 3258 by Eusebius (265-339). Earlier 
Clement of Rome cited Mt, John, 1Cor (95-97), Ignatius referred to epistles of Paul in 110, Polycarp quoted 
from all 4 Gospels, Acts and most of Paul’s epistles (110-150), Shepard of Hermas (1115-140) cited among 
others Mt, Mk, Acts, 1Cor, Didache (120-150) referrs to Mt, Lk, 1Cor en ather books, Papias quotes John.

17. Datzelfde geldt in iets mindere mate voor de brieven aan de christenen in Efeze, Filippi, Kolosse en 
Thessalonica.
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B. Hieruit concluderen we dat christenen al omstreeks 16 tot 30 jaar na de kruisiging 

geloofden dat Jezus goddelijk was.

II. Er is in deze brieven geen ontwikkeling te bespeuren van zijn leer aangaande Jezus 

Christus. Dat zou je wel verwachten als de christenen het hele verhaal rondom Christus' 

opstanding en identiteit langzaamaan zouden hebben verzonnen en ontwikkeld.

A. Dit betekent dat wat Paulus leert over Jezus al vaststond vóór hij zijn zendingsreizen 

begon.

B. Dit betekent dat deze leer over Jezus de leer van eerste kerk was 15 jaar na de 

kruisiging.

7.4.3  De credo's en gezangcitaten van Paulus

Helemaal interessant wordt het als we gaan kijken naar de zgn. credo's bij Paulus. In zijn 

brieven citeert hij regelmatig stukken uit gezangen en geloofsbelijdenissen.

• Deze gedeelten kunnen een geschreven of mondelinge traditie zijn. In ieder geval zijn ze 

zeer oud, d.w.z. ze gaan terug op enkele jaren na Jezus' opstanding.

• Ze bewijzen, meer nog dan wat we in de evangeliën lezen, dat christenen vanaf het eerste 

begin er zeker van waren dat Jezus uit de dood was opgestaan.

• Het gaat om de volgende gedeelten: Rom. 1:3-4; 1Kor. 11:23 ff.; 15:3-8; Fil. 2:6-11; Kol. 

1:15-18; 1Tim. 3:16; 2Tim. 2:818.

Drie dingen moet over deze citaten gezegd worden:

I. De citaten zijn van vóór Paulus' tijd:

A. Het taalgebruik is niet typisch van Paulus. Hij citeert uit andere bronnen.

B. De gedeelten zijn gemakkelijk terug te vertalen naar het Aramees, de taal van de 

eerste Joodse kerk.

C. Ze hebben kenmerken van Hebreeuwse poëzie. Ze moeten dus zijn ontstaan toen de 

kerk nog voornamelijk Joods was. Volgens de meeste wetenschappers stammen ze 

uit 33 tot 48 na Chr.

18. Andere gedeelten die niet van Paulus zijn maar dezelfde kenmerken bezitten zijn: John. 1:1-18; 1Pet. 
3:18-22; 1Joh. 4:2.
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II. De inhoud van deze gedeelten, deze credo's, gaan over de dood, de opstanding en de 

goddelijkheid van Jezus.

III. Ze werden gebruikt als gezangen in erediensten van de vroege kerk en als leermiddelen 

om gelovigen te onderwijzen aangaande Christus.

Dit alles betekent dat - in tegenstelling tot de populaire gedachte dat de ideeën over Jezus 

pas later zijn ontstaan in kerk - christenen al in de eerste 10 jaar na de kruisiging geloofden 

in een Jezus die goddelijkheid bezat, wonderen deed en uit de dood was opgestaan.

7.4.4  Wanneer zijn de evangeliën geschreven?

We zullen nu kijken naar de datering van de evangeliën. Kunnen we te weten komen wan-

neer ze geschreven zijn?

Tot voor kort was de opvatting dat Markus in 70 na Chr. is geschreven, Mattheüs en Lukas 

tussen 75 en 85 na Chr. en Johannes rond 95 na Chr.19.

• Deze datering wordt ingegeven door het feit dat Jezus de val van Jeruzalem in 70 na Chr. 

voorspelt (Mt. 24, Lk. 21, Mk. 13). En aangezien voorspelling niet mogelijk is - zo redeneert 

men - moet deze voorspelling door de schrijvers Jezus in de mond gelegd zijn.

• Echter, zelfs als we deze data aanvaarden, waren de evangeliën nog steeds geschreven in 

een tijd dat er nog ooggetuigen waren die Jezus levend hadden gezien.

Sleutel tot de datering van de evangeliën is het boek Handelingen20. Dat komt omdat Hande-

lingen en Lukas onderdeel zijn van hetzelfde document en Handelingen na Lukas komt. 

Als het lukt om Handelingen te dateren, dan is Lukas dus net iets eerder geschreven. Aan-

gezien Lukas Mattheüs en Markus citeert zijn die boeken nog vroeger geschreven21.

19. Synoptic problem is the problem of stating what the literary relationship among the Synoptics is in such a 
way that their similarities and differences are explained. Most hold to the four-source theory: Mk first, Mt and 
Lk used Mk in their Gospel. With a Q-source: what Lk and Mt have in common, but lacks in Mk.

20. Enkele opmerkingen m.b.t. de preken in Handelingen: The Speeches in Acts 1-12. Several features which 
indicate they are early records of events which occurred while Christianity was very young and which 
significantly predate Acts: 1. The speeches prior to Acts 13 translate well into Aramaic. Corresponds with 
Aramaic speaking public and preachers. 2. Speeches have a unique vocabulary, tone, style and theology 
compared to post Acts 12. 3. Theology is primitive; not very developed thinking and many of the emphases 
were dropped later in the history if early Christianity. (Fir instance: messiahship emphasized instead of deity). 
Primitive concept of redemption used: Jesus is redeeming Israel as a nation. 4. Comparing Peter’s speeches in 
Acts with Mk and 1Pt (which according to tradition comes from Peter), language, style and emphases are almost
identical.

21. Het is ook mogeljk dat Mattheüs en Lukas beide zowel Markus al een andere verloren gegane bron citeren. 
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Er zijn veel goede argumenten om voor Handelingen 62 tot 64 na Chr. aan te nemen:

I. Handelingen noemt de val van Jeruzalem in 70 na Chr. niet. Dat is vreemd, omdat veel 

van de gebeurtenissen in Handelingen in Jeruzalem afspelen of erop betrekking 

hebben.

II. Er wordt geen melding gemaakt van de vervolgingen onder Nero in het midden van de 

60-er jaren na Chr. De algemene toon tegenover Rome is ook niet negatief. 

III. Het martelaarschap van Jacobus, de broer van Jezus (61 na Chr.), Paulus (64 na Chr.) 

en Petrus (65 na Chr.) wordt niet genoemd. Dat is verbazingwekkend aangezien Hande-

lingen niet nalaat de dood van Stefanus en Jacobus de apostel te vermelden.

IV. De onderwerpen in Handelingen gaan over zaken die belangrijk waren vóór de val van 

Jeruzalem:

A. De uitstorting van de Heilige Geest op verschillende etnische groepen.

B. De spanning tussen Palestijnse en Griekssprekende Joden.

C. De relatie tussen Joden en heidenen m.b.t. besnijdenis en de wet van Mozes.

D. Bedenk dat na 70 na Chr. het Palestijnse Jodendom van de kaart was geveegd. Als 

Handelingen geschreven is na de val van Jeruzalem waarom komen deze thema's 

dan nog in het boek aan de orde?

V. Lukas zou toch zeker melding hebben gemaakt van de vervulling van Jezus' profetie in 

de evangeliën dat Jeruzalem zou vallen.

VI. Er is nog een aantal redenen verwerkt in deze voetnoot22.

Deze fictieve bron wordt in de wetenschap Q genoemd. Als Q bestaat, is Q nog ouder dan Markus.

22. Verschillende uitdrukkingen in Handelingen zijn erg oud en primitief, d.w.z. vroeg-christelijk. Zinsneden 
als 'De Zoon des Mensen' en 'Dienstknecht van God', 'de eerste dag van de week' en 'het volk' (d.w.z. de Joden). 
Na 70 na Chr. moesten dit soort zaken worden uitgelegd. / De Joodse oorlog tegen de Romeinen in 66 na Chr. 
en later wordt in Handelingen niet genoemd, terwijl het een belangrijke impact gehad moet hebben op de vroege
kerk. / The prominence and authority of the Sadducees in Acts reflect a pre-70 date, before the collapse of their 
political cooperation with Rome. / The relatively sympathetic attitude in Acts toward the pharisees (unlike even 
Luke) does not fit in well with the periodic revival leading up to Jamnia at which time a new conflict with 
Christianity began. / Acts seems to antedate the coming of Peter to Rome and seems to imply that John and 
Peter are still alive at the time of writing. / The prominence of God-fearers in the synagogue may point to a 
pre-70 date after which there were few gentile inquiries and converts to Jerusalem.
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Er zijn dus zeer goede redenen om Handelingen te dateren tussen 62 en 64 na Chr. En daar-

uit volgt dan het volgende:

• Lukas is daarvoor geschreven.

• Mattheüs en Markus zijn weer eerder geschreven, mogelijk tussen 45 en 55 na Chr.

• Dan zijn we nog maar 12 tot 23 jaar verwijderd van de eigenlijke gebeurtenissen.

• Deze evangeliën bevatten stukken tekst die net als de credo's bij Paulus nog ouder moeten 

zijn23.

7.5  Conclusies naar aanleiding van onderzoek

We hebben veel geschiedkundige feiten over het NT de revue laten passeren. Het blijkt dat 

wat de documenten ons vertellen historisch betrouwbaar is.

Welke verklaringen hebben mensen zoal gegeven in de afgelopen 200 jaar voor het ontstaan 

van het NT?

I. De christenen hebben alles verzonnen. In de decennia na Jezus' dood zijn legendes ont-

staan en is Jezus verheven tot God en Redder. Uit het bovenstaande blijkt dat er slechts 

enkele jaren verstreken tussen Jezus' dood en het geloof in zijn opstanding. Er is een-

voudigweg geen tijd voor legende-ontwikkeling24.

II. De christenen hebben moedwillig het opstandingsverhaal verzonnen, omdat ze niet 

konden verkroppen dat Jezus dood was.

A. Echter iedereen die het NT leest, zal maar moeilijk tot de conclusie komen dat deze 

gelovigen leugenaars waren. Ze waren eerlijk en transparant.

B. De discipelen hadden dan ook wel de verloochening van Petrus kunnen verdoezelen. 

Petrus, die zo'n centrale rol vervult in de geschiedenis van de vroege kerk, kan toch 

immers niet Jezus verloochenen.

C. Als de christenen hun eigen verhaal over Jezus hadden verzonnen, is dan moeilijk te 

verklaren waarom ze bereid waren te sterven en de lijden voor hun geloof.

23. If Q does exist it would predate even Mt and Mk, With an emphasis on a divine and miraculous Christ we 
have another very early divine Christology.

24. Volgens wetenschappelijk onderzoek duurt het minimaal twee generaties voor een legende ontstaat.
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III. De christenen waren zo ontgoocheld dat ze gingen hallucineren en zo dachten dat Jezus 

was opgestaan.

A. Niet waarschijnlijk, want hallucinaties kunnen alleen voortbrengen wat al in de ge-

dachten van een mens leeft. De opstandingsgedachte was echter zover verwijderd 

van de discipelen als maar kan.

B. De enige opstanding waar ze in geloofden was die van de jongste dag (vgl. Joh. 11).

C. Gingen de vrouwen niet op weg om het lichaam te balsemen? Was Thomas niet ge-

woon boos toen de andere discipelen zeiden dat Jezus opgestaan was?

De volgend conclusie dringt zich aan ons op:

I. Het NT is een verzameling historisch betrouwbare geschriften

A. Daar zijn archeologische bewijzen voor

B. Er is een overweldigende overvloed aan manuscripten

C. De teksten blijken vroeg en authenthiek te zijn

II. De twijfel aangaande de geschriften van het NT is ingegeven door een wereldbeschou-

welijk vooroordeel, nl. dat bovennatuurlijke gebeurtenissen niet plaats kunnen vinden.

III. Wat het NT zegt over Jezus is waar. Je kunt met behulp van deze geschriften de histori-

sche Jezus tegenkomen: wat Hij leerde, deed en wat er met Hem gebeurde.

A. We krijgen dan te maken met wonderen en zelfs Jezus' opstanding uit de dood.

B. Maar het vreemde - of liever interessante - is dat ook vandaag de dag mensen gene-

zen worden en zelfs opgewekt worden uit de dood in de Naam van Jezus. Net zoals 

Hij zijn volgelingen geboden had. De wonderen staan dus niet aleen in het NT maar 

gebeuren ook vandaag de dag in Jezus' Naam.
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8. Bijbel

Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om on-

derricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voe-

den tot een deugdzaam leven... - 2Tim. 3:16

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8.1  Even een korte samenvatting: waar staan we

De afgelopen 5 lessen zijn misschien voor sommigen duizelingwekkend geweest.

• Gelovigen zijn meestal niet gewend om zo met hun geloof om te gaan.

• Voor niet-christenen kan het verbazingwekkend zijn te zien dat het christelijke geloof nog 

relevant is en hout snijdt.

• De meeste mensen zijn niet gewend om op een logische manier na te denken over het ge-

loof in God, aangezien ze altijd meenden dat geloof een sprong in het duister is.

• Ook is het ongewoon dat in een tijdperk waarin 'iedereen zijn eigen waarheid mag hebben' 

en geloofsovertuigingen alleen nog maar in de privé-sfeer beleefd mogen worden, er een 

ander geluid is dat zegt: absolute waarheid bestaat wel en is te ontdekken.

Wat we hebben geconstateerd is het volgende:

• Op puur filosofische gronden moeten we constateren dat God wel bestaat.

• Van alle godsdiensten biedt alleen het christelijk geloof betrouwbare antwoorden.

• Het christelijk geloof is een openbaringsreligie, waarin God Zichzelf bekend maakt.

• De bronnen van deze openbaring zijn historisch betrouwbaar.

Leer van Jezus, introductie tot het christelijk geloof

68



8.2  De bijbel

Dit brengt ons bij de inhoud van deze openbaring, de Bijbel. Wat staat daar allemaal in? 

Waar gaat het over? Hoe is het ontstaan?

De Bijbel is het geloofsboek van christenen. Het is hun richtsnoer, hun bron van inspiratie en

het verschaft informatie over God en de relatie tussen God en mens. Voordat we ‘zomaar’ ge-

loven wat er in staat en de inhoud gaan bestuderen, moeten we eerst iets meer over dat boek 

te weten komen.

In deze les zullen we een algemeen overzicht bieden van de inhoud, thematiek en ontstaans-

wijze van de bijbel.

8.2.1  De bijbel, een boek van mensen, een boek van God

Inderdaad, de bijbel is het boek van God. Het bevat de boodschap van God aan de mensen. 

Datgene wat niet over God gekend kan worden, datgene wat de breuk tussen God en mens 

veroorzaakt heeft, kunnen we vinden in dat boek.

Nu, de bijbel is een boek geschreven door mensen. Laat dat duidelijk zijn.

• Mozes schrijft de wet: Deut. 31:9,22; Mk. 12:19; Lk. 20:28

• Baruch schrijft de woorden van Jeremia op (Jer. 36:4). 

• Lukas komt zelf tot het besluit om het evangelie van Lukas te schrijven (Lk. 1:3).

• Paulus schrijft zelf met grote letters een eind aan zijn eigen brief (Gal. 6:11; vgl. Kol. 

4:18; 2Thes. 3:17).

• Johannes schrijft (2Joh. 1:12; 3Joh. 1:13)

Hoewel het dus mensenhanden waren die schreven op klei, perkament en papyrus, zijn het 

toch de woorden van God:

• Mozes moest namens God naar de farao gaan die het volk Israël onderdrukte en ze-

ggen: 'Zo zegt de Here...' (Ex. 4:22).

• Wat Mozes schreef waren de woorden van God (Ex. 24:4).

• God zelf schrijft de stenen tafelen (Ex. 24:12; Ex. 31:18;Deut. 4:13; 9:10)

• Profeten spreken namens de Heer (Jer. 1:4-19; Jes. 6:1-13; Ezech. 2:18).
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• Jezus, het Woord - God Zelf - dat vlees werd, spreekt (Mt. 5:1-2; 7:28-29)

• Over Jezus werd geschreven om zijn leer en daden te bewaren (Joh. 20:30-31), zo-

dat anderen in latere generatie het ook kunnen lezen (Lk. 1-4).

• Paulus woorden waren een opdracht van de Heer (1Kor. 14:37) en werden als geïn-

spireerd beschouwd (2Pet. 3:16).

• Paulus en Petrus zeggen dat de Schriften door de Heilige Geest zijn geïnspireerd 

(2Tim. 3:16; 2Pet. 1:19-21).

• Johannes moest opschrijven wat Hem door Jezus geopenbaard werd (Op. 1:1-3,11).

Christenen beschouwen de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. 'Geïnspireerd' houdt 

in dat de Geest van God door de schrijvers van de verschillende boeken heen heeft gespro-

ken. Hoewel het hun woordkeus was, met ieder een eigen stijl in een eigen culturele en histo-

rische setting, werden ze zodanig geleid door God, dat het tevens (en vooral) Gods Woord 

werd (2Pet. 1:19-21). 

Het is daarom dat de Bijbel wordt beschouwd als de bron van geestelijke/goddelijke kennis 

aangaande de mens en zijn relatie tot God. Alleen deze bron en geen andere. Deze bron van 

begin tot eind (2Tim. 3:16).

8.2.2  De bijbel is een bibliotheek

Maar wat is de bijbel nu precies? Er staan vreemde namen in. Er komen allerlei boeken in 

voor, namen van vreemde volken etc.

De beste manier om naar de bijbel te kijken is het te bezien als een bibliotheek, een verzame-

ling boeken.

• Het is een collectie van maar liefst 66 boeken, soms lange teksten, soms heel kort.

• Een verzameling die er heel erg lang ver heeft gedaan om te ontstaan. Logisch, want God 

geeft niet zomaar opeens een boek, maar spreekt tot de mensheid, telkens in een andere 

generatie.

• Dan wordt het ook begrijpelijk dat de bijbel zo'n 40-tal schrijvers kent, soms tijdgenoten, 

maar uiteindelijk uitgespreid over vele generaties. Allen waren Joods.

De bijbel is heel oud
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• Begon met Mozes, die een vermoedelijk orale traditie op schrift stelde van wat er voor hem 

was gebeurd en de woorden van God opschreef in de vijf boeken van Mozes (Num.33:2; 

Deut.31:9, 22; Joz.8:32).

• De bijbel kent een ontstaansgeschiedenis van 1500 jaar. Dat betekent dat je niet zomaar 

over 'bijbelse tijden' kunt spreken net zomin als je de middeleeuwen over één kam scheert 

met de 20ste eeuw.

• Daarom is ook niet alles vanzelf te begrijpen. Onderzoek is nodig naar de geografische ei-

genheid van waar een geschiedenis zich afspeelt, de culturele gewoonten van dat moment, 

de politieke realiteit van dat moment, de talen en het taalgebruik van dat moment, etc.

De bijbel bestaat uit twee hoofdcollecties: OT en NT

• De term OT verwijst naar het verbond dat God met het volk Israël sloot bij de berg Sinaï 

rond 1300-1400 v. Chr. (Ex. 15 vv) en gaat over het ontstaan en wel en wee van Israël als 

Gods natie. Het volk Israël is verantwoordelijk voor het bewaren van deze collectie.

• NT verwijst naar het nieuwe verbond dat Christus met zijn volgelingen sloot vlak voor zijn 

gevangenneming (Mt. 26:26). Het NT gaat over het leven en het sterven van Jezus, de bete-

kenis ervan, het leven van de eerste gemeente en de verbreiding van het evangelie. De eers-

te christenen hebben deze collectie samengesteld (en als autoritatief erkend).

8.2.3  Wat voor soort boeken?

De boeken zijn zeer divers van aard omdat ze in verschillende historische situaties zijn ont-

staan met verschillende doelgroepen op het oog.

Je vindt er o.a. de volgende genres, die vrijwel alle een hoog literair gehalte hebben:

• Geschiedschrijving vanuit het oogpunt van Gods relatie met het volk: Genesis, Richteren, I 

en II Samuel, I en II Koningen, I en II Kronieken, de Evangeliën, Handelingen.

• Profetie (Gods directe boodschappen voor het volk): Jesaja, Jeremia, Ezechiël, de Kleine 

Profeten.

• Wetboek (overigens met stukken geschiedschrijving): Exodus, Leviticus, Numeri, 

Deuteronomium.

• Poëzie, wijsheidsliteratuur: Job, Psalmen, Spreuken, Hooglied, Prediker

• Biografieën: Genesis, I en II Samël, Evangeliën, Handelingen
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• Brieven: alle brieven van Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus, Judas en Hebreeën

• Visioenen (apocalyptische literatuur): Daniël, Openbaring

Je vindt in de bijbel echter geen mythe (door mensen verzonnen verhalen om de natuur om 

hen heen te verklaren) of legende (door overlevering verwaterd en door bepaalde motieven 

sterk aangedikte overlevering waarvan het waarheidsgehalte niet vast te stellen is).

8.2.4  Hoe is de collectie ontstaan?

De boekrollen die geschreven werden zijn gekopieerd en gekopieerd. Omdat van de diverse 

boeken werd erkend dat ze goddelijk gezag hadden, werden ze met grote voorzichtigheid en 

ontzag bewaard. Dit gebeurde zowel met de OT-boeken als met de NT-boeken.

Op een bepaald moment heeft men op een vergadering gezamenlijk vastgesteld welke boeken

tot de goddelijk geïnspireerde collectie behoorden. De boeken waarvan het goddelijke gezag 

algemeen aanvaard was en erkend werd, werden opgenomen in een zgn. canon25.

De Joden deden dat voor het OT op de vergadering van Jamnia, laat in de eerste of vroeg in 

de tweede eeuw.

• Jamnia was de plaats waar het Judaïsme zich probeerde te herstellen na de verwoesting 

van Jeruzalem in 70 AD.

• Over de vraag over welke boeken tot deze collectie behoorden was al eeuwen geen twijfel. 

Het ontstaan van nieuwe (apocriefe) boeken die pretendeerden door bijbelse schrijvers ge-

schreven te zijn deed echter de noodzaak ontstaan om hierover een officiële uitspraak te 

doen.

Het NT is als volgt tot stand gekomen:

• De boeken en brieven die samen het NT vormen waren vanaf het begin belangrijk en ge-

zaghebbend. De apostolische leer was van Jezus afkomstig en de weerslag daarvan in de 

boeken dus ook (2Pet. 3:15-16 - let op de term 'overige geschriften').

• Nadat de apostelen heengegaan waren, draaide het gezag vooral om de apostolische 

successie. Die mensen die leerlingen geweest waren van de apostelen waren de aangewezen 

bron van autoriteit. Mensen als Papias, Polycarpus, Clementus en Irenaeus.

25. Canon betekent richtsnoer. Bekeken werd of een boek voldeed aan het richtsnoer van goddelijk gezag en - 
in het geval van het NT - voldeed aan de eis van apostolische oorsprong.
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• Op een gegeven moment ontstonden de gnostischestromingen die hun geschriften hadden. 

Er waren allerlei dwaalleren die de authenticiteit van het christelijke geloof aanvielen. Het 

werd nodig vast te stellen wat de ware leer was en welke boeken origineel waren.

• Zo ontstond het proces van canonvorming. D.w.z. vaststellen welke boeken daadwerkelijk 

van de apostelen afkomstig waren en dus goddelijk gezag hebben.

◦ Uitgangspunt daarbij was dat de boeken algemeen erkend moesten zijn in de kerk.

◦ Dit proces werd in de vierde eeuw voltooid op het Concilie van Nicea (325).

◦ Behoudens enkele uitzonderingen is er nooit veel twijfel geweest over welke boeken tot 

de canon behoren.

8.2.5  Zijn de boeken betrouwbaar?

Dit gedeelte is in de vorige les al behandeld, maar toch nog even in het kort:

Het is terecht om te vragen of de boeken betrouwbaar zijn. D.w.z. ‘Is de schrijver wie hij zegt 

te zijn?’, en ‘Is de historische informatie correct?’ etc. Als de Bijbel inderdaad het boek van 

God is zal het deze testen kunnen doorstaan en zal ons geloof in de bovennatuurlijke oor-

sprong van deze boeken gesterkt worden.

Over de historische betrouwbaarheid kunnen we beknopt het volgende stellen:

• Meer dan 4000 griekse manuscripten met het hele NT of delen ervan. De oudste gaat terug 

tot ongeveer 120 n.Chr.

• Er zijn duizenden manuscripten met vertalingen in het Syrisch (Syriac) en latijn (Vulgata).

• Het NT wordt meer dan 30.000 maal geciteerd in de geschriften van de kerkvaders in hun 

werken van 90 n.Chr. tot 325 n.Chr.

• Er is zoveel materiaal verspreid over zo'n groot gebied en over zo'n lange tijdspanne dat het 

moeilijk voor te stellen is hoe zoiets verzonnen zou kunnen zijn. We zouden dan toch zeker 

tegenstrijdige verzinsels tegen moeten komen.

8.3  Waarom de Bijbel?

Waarom volgen christenen de Bijbel? Omdat ze geloven dat dit boek van God afkomstig is en

door Hem geïnspireerd. Het boek heeft dus goddelijk gezag. In de Bijbel vinden wij de bood-

schap van verlossing. Er zijn vier specifieke argumenten voor het belang van de Bijbel.
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8.3.1  De algemene openbaring is niet voldoende

Het verschil tussen de algemene en speciale openbaring, de zgn. twee boeken van God, is al 

behandeld. Ten overvloede maken we duidelijk dat de bijbel noodzakelijk is, omdat er speci-

ale openbaring van God nodig is om Hem weer te leren kennen.

Er is openbaring van God in de natuur en ook het geweten van de mens vertelt iets van Gods 

wezen en zijn wil. Het is echter niet voldoende. Dat komt omdat de relatie tussen God en 

mens verbroken is door de rebellie van de mens tegen God. Dit heeft drie gevolgen:

• De mens is niet langer goed in staat om de boodschap van God in de natuur (Ro. 1:19-20) 

te lezen. Dat komt om dat de verstandelijke vermogens van de mens beheerst worden door 

zijn morele natuur en die natuur is tegen God in opstand gekomen (Rom. 1:18, 21-23, 28).

• De natuur zelf gaat gebukt onder de vloek van de breuk tussen God en mens (Rom. 

8:19-22). De schepping is onderworpen aan verderf als gevolg van de verkeerde keuzes van 

de mens.

• Er is nu ook meer informatie nodig. Dat God bestaat kunnen we aflezen uit de natuur en 

het geweten. Maar wij moeten nu ook weten dat de relatie tussen God en mens verbroken 

is en hoe die relatie weer hersteld kan worden. Daarom is de openbaring van de Bijbel, 

Gods Woord, nodig.

8.3.2  De leer van Jezus volgen

Het Christendom is een godsdienst, een beweging van mensen door de eeuwen heen. Wat 

hen beweegt en wat zij geloven is gebaseerd op de leer van degene naar wie deze beweging is 

vernoemd, Jezus Christus.

Dus geloven christenen (en houden zij zich aan) dat wat Christus leerde:

• Jezus onderwees als rabbi zijn volgelingen en instrueerde hen om het geleerde vast te hou-

den en door te geven aan nieuwe generaties van volgelingen (Mt. 28:18-20).

• Christenen houden zich daarom ook aan de leer van de apostelen, Jezus’ directe volgelin-

gen (Mt. 28:19; Hd. 2:42). M.n. Paulus heeft een belangrijke vertaalslag geleverd om het 

evangelie toegankelijk te maken voor niet-Joden.

• De apostelen deden dat niet alleen gebaseerd op basis van hun herinnering aan de woor-

den van Jezus, maar onder de invloed van de Heilige Geest (Joh. 14-16; Hd. 2:2).

Leer van Jezus, introductie tot het christelijk geloof

74



8.3.3  Jezus stond zelf in een traditie

Jezus stond zelf in een openbaringstraditie en die traditie hoort dus bij het volgen van Jezus.

• Jezus geloofde als Jood het OT en volgde de leer van het OT. Hij zei zelfs dat Hij gekomen 

was om het OT, de Joodse wet om precies te zijn, te vervullen (Mt. 5:17-20).

• Jezus paste de regels die al golden eigenlijk nog strikter toe (zie de Bergrede: Mt. 5:21-22, 

27-30, 38-42, 43-44).

• Joden geloofden op grond van hun geschriften, het OT, dat er een Messias zou komen, die 

hen zou verlossen als natie en die de heilstaat van God zou stichten.  Jezus wist dat Hij de 

langverwachte Messias was van het Joodse volk (Joh. 4:25-26; Mt. 16:20; Mt. 24:5;  vgl. 

Mt. 1:1,16-18; Joh. 1:41; Hd. 3:20). Als zodanig stond Hij dus in een traditie en was er de 

vervulling van.

Jezus houdt de wet, is een Joodse rabbi, spreekt over de wet en de profeten en baseert zijn 

leer daarop (Mt. 5-7; 22:34-49) en is de vervulling ervan. Dat betekent dat leerlingen van 

Jezus ook niet aan die tradtie voorbij kunnen gaan.

8.3.4  Het christelijk geloof is gebaseerd op historische feiten

Het christelijk geloof is niet een set religieuze bespiegelingen of spirituele wijsheden die los-

staan van de aardse werkelijkheid. Het gaat om het ingrijpen van een eeuwige God d.m.v. 

historische gebeurtenissen. Het gaat om Gods heilshandelen in de geschiedenis:

• In het OT denken we dan vooral aan de roeping van Abraham en de uittocht van het volk 

Israël uit Egypte.

• In het NT kijken we naar de daden van God die eeuwige gevolgen hebben voor de 

mensheid en waar die van het OT naar vooruitwijzen:

◦ het Woord dat vlees is geworden (incarnatie: God komt als mens)

◦ het kruis (het verlossingswerk van God door het plaatsvervangende lijden van Jezus).

◦ de opstanding: het bewijs van de waarheid van het kruis, de overwinning over de dood.

Dit zijn historische gebeurtenissen vervat in geschriften die samen de Bijbel vormen. Het zijn

de historische gebeurtenissen die ons het heil van God brengen. Daarom is de Bijbel belang-

rijk voor christenen en vormt het een zo belangrijke bron van informatie.
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8.4  Waar gaat de Bijbel over?

De Bijbel is de weerslag van Gods heilshandelen in en door de geschiedenis om de mens weer

terug te brengen tot Hem. De Bijbel is Gods openbaring van het heil dat door Jezus Christus 

tot stand wordt gebracht.

• Hoewel de Bijbel een collectie van boeken is, is er daarom toch sprake van één boodschap. 

• Maar tegelijk: één boodschap die op verschillende manieren tot ons komt.

8.4.1  Een verzameling van vele boeken, één boodschap

Je kunt verschillende rode draden ontdekken in de Bijbel. Twee daarvan zijn:

• God zegent om te zegenen. In de Bijbel ontdekken we hoe God mensen zegent om hen tot 

een zegen te laten zijn (bijv. Gen. 12:1-3; Ex. 19:5-6). God kiest mensen uit om ze te gebrui-

ken voor zijn doel.

• Gods boodschap aan de mensheid. Het doel van God is om de mens met Zichzelf te verzoe-

nen. De boodschap van de Bijbel luidt dan ook dat we terug moeten keren naar onze 

Schepper en op Hem moeten vertrouwen. Wij mogen met God verzoend worden door het 

offer van zijn Zoon Jezus Christus.

8.4.2  Eén boodschap, verschillende periodes in de geschiedenis

We hebben weliswaar met één boodschap te maken, maar tevens met 1500 jaar geschiedenis 

waarin de Bijbel tot stand is gekomen. Dat houdt in dat God op verschillende momenten op 

verschillende wijzen werkzaam was. Door de geschiedenis hen zijn er diverse accenten/the-

ma’s geweest:

• Mensheid/zondeval. Het begin van de Bijbel verhaalt de oorsprong van de mens en de oor-

sprong van zijn breuk met God.

• Abraham/uitverkiezing. Vanaf Genesis 12 kiest God Abram om door Hem alle volken te ze-

genen. Dit is het begin van Israël en het begin van Gods heilsplan.

• Israël/wet. 400 jaar later wordt het volk Israël verlost en ontvangt het de wet.

• profeten/belofte van de Messias. Met het naleven van de wet gaat het niet goed. God stuurt 

boodschappers die het volk oproepen terug te keren. In veel van deze boodschappen vin-

den wij vooruitwijzingen van de Messias.
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• Jezus/verlossing. In Jezus wordt de belofte van de Messias vervult. Hij bewerkt verlossing 

voor de gehele mensheid.

• kerk/verkondiging. Deze verlossing is voor de hele wereld. De volgelingen van Jezus moe-

ten alle volken met de boodschap van Jezus bereiken.

• apocalyps/voltooiing van Gods plan. Het Koninkrijk van God dat met Jezus deze wereld 

binnenkwam zal de hele aarde en de hele toekomst omspannen. Voordat het zover is moet 

God een einde maken aan de ongehoorzaamheid van de mensheid en opstand van satan.

Maar wat er ook gebeurt, het is telkens een stukje van het grote schouwspel dat zich voor 

onze ogen ontvouwt van de verlossing van de mens door God.

8.5  Het gezag van de Bijbel

8.5.1  De autoriteit van de bijbel

Als laatste moeten we nog iets zeggen over de autoriteit die de Bijbel heeft.

• De Bijbel mag dan wel ontstaan zijn doordat mensen dingen opschreven, uiteindelijk was 

het de Heilige Geest van God die de schrijvers inspireerde. Elk woord dat ze schreven van 

van henzelf, maar tevens volledig van God afkomstig (2Pt. 1:21).

• De Bijbel is als zodanig Gods openbaring voor de mensheid en daarom onfeilbaar. Er staat 

geen fout in de Bijbel, omdat dat in tegenspraak zou zijn met het volmaakte karakter van 

God. Dat wil niet zeggen dat we alles begrijpen; dat hoeft ook niet.

• De erkenning van de Bijbel als Gods Woord en het lezen ervan is niet voldoende. Wij heb-

ben de verlichting door de Heilige Geest (Ef. 1-3?) nodig die de goddelijke waarheden die 

erin vervat zijn tot ons hart door laat dringen.

De Bijbel neemt daarom een gezaghebbende plaats in in het leven van een christen.

• Het is een leidraad voor het leven, een richtsnoer voor de levenswandel, want God spreekt 

daarin tot ons.

• Het is Gods Woord waarin wij zijn wil voor ons leven vinden en alles wat tot ons eeuwig 

heil strekt.

• Wat die wil inhoudt en wat de kern nu is van die Bijbel, dat is het onderwerp van alles les-

sen die volgen.
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8.5.2  Moeten we de bijbel letterlijk nemen?

Ongetwijfeld rijst dan de vraag: moeten we alles wat in de bijbel staat letterlijk nemen? En-

kele opmerkingen helpen ons op weg:

• We moeten altijd kijken naar de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver.

◦Wilde de schrijver een gebeurtenis beschrijven (bijv. de geboorte van Jezus) of een 

symbolisch verhaal vertellen (bijv. de gelijkenis van de wijngaard)?

◦Wil de schrijver middels overdrijving iets illustreren (indien uw oog u tot zonde verleidt, 

ruk het uit) of meent letterlijk wat hij zegt (als je met begeerte naar een vrouw kijkt, heb 

je al overspel gepleegd).

• Soms is dat heel duidelijk (de roeping van Abram), soms niet zo duidelijk (is Genesis een 

symbolische beschrijving van de schepping, een stuk poëzie of letterlijke geschiedenis over 

zes letterlijke dagen).

• Dit studiegebied heet hermeneutiek, de wetenschap van het interpreteren van teksten.

Wel duidelijk is dat de schrijvers van de bijbelboeken het echt menen als ze schrijven over de

maagdelijke geboorte van Jezus, zijn goddelijke afkomst, zijn wonderen, zijn dood, zijn op-

standing en zijn hemelvaart. De schrijvers die dat beschreven, schreven geschiedenis.

8.6  God bestaat. Hoe nu verder?

De bedoeling van de lessen tot nu toe was om een redelijke basis te leggen voor het christelij-

ke geloof.

• Zoals we stelden aan het begin, kun je niet in God, Jezus en de bijbel gaan geloven zonder 

goede redenen te hebben om het christelijk geloof voor waar aan te nemen.

• Nu, goede redenen om in God, Jezus en de bijbel te geloven, hebben we in de afgelopen les-

sen gegeven.

• God bestaat. Daar kunnen we eigenlijk niet omheen. God is een persoon. God is de belicha-

ming van het goede en wat wij van deze goedheid weten, toont ons dat wij moreel tekort 

schieten. We hebben gezien dat het antwoord van het christelijk geloof op de grote vragen 

als de zin van het leven, de  vraag naar ethische kwesties, de oorsprong van het kwaad, de 

weg naar geluk, het meest aannemelijk zijn.
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We hebben dus een redelijke, logische basis gelegd op grond waarvan we verder kunnen 

gaan. Maar hoe nu verder?

• Als je inderdaad voor jezelf tot de conclusie bent gekomen dat al deze zaken waar zijn, is 

het tijd om te overwegen christen te worden.

• Als je voor waar aanneemt dat God bestaat en dat de bijbel het boek van God aan de men-

sen is, geloof je eigenlijk al. D.w.z. je gelooft - neemt aan - dat het zo is.

• Er zit echter meer vast aan geloven. De andere kant van geloven is vertrouwen (in het oor-

spronkelijke NT dat in het Grieks is geschreven, betekent het woord geloof ook 

vertrouwen).

• Je moet je vertrouwen op God gaan stellen. Een relatie met Hem krijgen. Hoe dat kan, 

komt in de hiernavolgende lessen aan bod.
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9. Messias

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen 

in een land van diepe duisternis, straalt een licht... Want een Kind is ons ge-

boren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en 

men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vre-

devorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van 

David en over zijn Koninkrijk doordat Hij het sticht en grondvest met recht 

en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. - Jes. 9:1, 5-6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9.1  Jezus Christus is het centrum van Gods openbaring

We hebben gesproken over de twee boeken van God: (A) het boek van de natuur, d.w.z. de al-

gemene openbaring en (B) het boek dat wij kennen als de Bijbel, de speciale openbaring.

• Het eerste boek was niet voldoende, omdat het niet uitlegde hoe de breuk tussen mens en 

God tot stand is gekomen en hoe die op te lossen is.

• Het tweede boek is niet een doel op zich. Het is een boodschap die spreekt over het herstel 

van de relatie tussen God en mens; dat boek is dat herstel op zich niet.

• Het tweede boek is eigenlijk één grote verwijzing naar een persoon, Jezus Christus.

Jezus Christus is de centrale figuur van Gods zelfopenbaring en dus het christelijke geloof.

• Het NT spreekt over zijn leven en de verspreiding en uitwerking van zijn leer en persoon.

• Hij is naar eigen zeggen de Messias, die in het OT voorzegd was en waar het OT één grote 

voorafschaduwing van is.
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• Volgens het OT en het NT is Jezus God en mens tegelijk, Heer en Redder van de wereld; 

Jezus van Nazareth, maar tevens Jezus Christus.

Wij moeten dus ontdekken wie Jezus is.

• Zonder Jezus zou het Christelijke geloof niet ontstaan zijn én zou er geen 'verlossing' zijn.

• Hij is de centrale figuur in het Christelijk geloof: Hem begrijpen is de kern begrijpen.

• Het is mogelijk, omdat we betrouwbare bronnen over Hem kunnen raadplegen.

• Jezus is uniek, als persoon, met zijn leven, met zijn dood, met zijn leer (lees: Fil. 2:6-11)

◦ Is uniek in vgl. met grote leraren: boodschap uiterst radicaal, uiterst indrukwekkend.

◦ Zelfs de andere mega-figuur NT, Paulus, laat geen twijfel bestaan: Jezus centraal.

◦ Jezus bruuskeerde velen (Nazareth, schriftgel.), een leer die mensen afstootte.

◦ Jezus is zelf het centrum van die boodschap.

We zullen in deze les en de volgende als volgt aan het werk gaan:

• We zullen eerst in het OT de zogeheten profetieën traceren die spreken over de komende 

Messias. Wat kunnen wij op basis van die gegevens te weten komen over de Messias? In 

hoeverre komt het beeld dat we waarnemen overeen met dat van Jezus in het NT?

• Vervolgens zullen we de historische feiten over de persoon van Jezus verder bestuderen 

aan de hand van het NT.

• Als laatste zullen we de claims van Jezus over Zichzelf en van anderen over Hem evalueren.

9.2  Jezus Christus en de profetieën van het OT

9.2.1  De beloofde Messias

De Joden zien uit naar een man, de Messias, die het volk verlossen zal en het plan van God 

zal openbaren, volvoeren en duidelijk maken.

Het woord Messias betekent gezalfde. Zalving (olie op iemands hoofd gieten) was een manier

om iemand aan te stellen voor een officieel ambt. De zalving was een teken van de toerusting 

door de heilige Geest. Het woord 'christus' is de Griekse vertaling van het woord messias. De 

naam 'Jezus Christus' is dus eigenlijk de vertaling van het hebreewse 'Jehoshoea Ha 

Masjiach'.
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• Deze verwachting is gebaseerd op profetische voorzeggingen in het hele Oude Testament 

van begin tot eind.

• Deze voorzeggingen heel divers. Zozeer dat men wel heeft gedacht dat het om meerdere fi-

guren ging i.p.v. één persoon.

Deze voorzeggingen over de Messias noemt men 'messiaanse profetieën'. Waarom zijn dit 

messiaanse profetieën?

• De informatie die in deze gedeelten gegeven wordt, kan niet op een 'normale' persoon 

slaan, maar moet wel slaan op een persoon met bijzondere eigenschappen die in de toe-

komst zal komen26. 

• De latere profetieën zijn zo overduidelijk 'messiaans' van karakter dat het duidelijk is dat 

het om een heel bijzondere persoon moet gaan. Deze teksten helpen dan weer om deze 

Messiaanse traditie terug te zien in de vroegere geschriften.

• Bij de Joden was er reeds een eeuwenlange traditie waarin teksten 'messiaans' geïnterpre-

teerd werden. De toepassing op Jezus van deze profetieën was voor de schrijvers van het 

NT een vanzelfsprekende zaak.

9.2.2  Een overzicht

Een kort overzicht toont enkele belangrijke messiaanse profetieën die ons een beeld schetsen

van de beloofde Messias. Bij elk gedeelte noemen we een kenmerk van de Messias en probe-

ren we aan te geven van wie of waarvan de Messias afstamt.

Gen. 3:15 kenmerken: zaad, mens

afstamming: gehele mensheid

Gen. 12:3 kenmerken: belofte Abraham, zegen voor alle volken

afstamming: Abraham en Israël

Gen. 49:8-12 kenmerken: heerser  als een leeuw, de volken zullen hem gehoorzamen

afstamming: stam van Juda

Deut. 18:18-19 eerste aanwijzing dat de Messias profeet is (en net als Mozes Leidsman)

26. In de profetieën komen wij het principe van dubbele vervulling tegen. D.w.z. een profetie slaat op iets of 
iemand  in de tijd van de profeet zelf, maar tevens op iets dat in de toekomst ligt.
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2Sam. 7:12-16 kenmerken:

- belofte aan David, eeuwig koningschap

- dienstknecht-thema (verder in profeten ontwikkeld)

- Zoon-thema (verder in Psalmen ontwikkeld)

afstamming: David (dit is de laatste afstammingsaanduiding)

Het thema van de Messias wordt voorzichtig geïntroduceerd in de wet van Mozes en de ge-

schiedenisboeken (de zgn. eerste profeten). Maar vanaf de psalmen en in de boeken van de 

(latere) profeten lijkt er wel bijna een explosie van verwijzingen naar de Messias te zijn.

Ps. 16:8-11 Het lichaam van de Messias zal geen ontbinding kennen.

Ps. 22 Het lijden van de Messias

Ps. 110:4 kenmerken: de Messias is een priester (zie verder de brief a/d Hebreeën)

M.n. het boek Jesaja heeft heel veel te zeggen over de Messias en legt er de nadruk op dat 

Messias zowel een rechtvaardige heerser als een lijdende dienstknecht zal zijn.

Jes. 9:5-6 kenmerken: Hier enige plaats waar Messias gelijk is aan God (maar zie ook 

Ps. 110), Galilea, geboorte van een kind

Jes. 53 Lijdende knecht van de Heer die plaatsvervangend lijdt om genoegdoening te 

doen voor zonden van het volk. Hij daalt in het graf, maar zal daarna lang 

leven (v. 11-12)

Jes.61:1 Gezalfd door de Heilige Geest, gekomen om mensen te bevrijden en genezen.

Zach. 9:9 De Messias zal als koning op een ezelsveulen Jeruzalem binnenkomen.

Zach. 12:10 De Messias zal doorstoken worden

9.2.3  De voorwaarden van het Messiasschap

Dit korte overzicht is maar een greep uit de vele gedeelten over de Messias27. De Messias die 

zou komen moest aan de volgende kenmerken voldoen:

• Hij zal de slang overwinnen, een zegen brengen voor alle volken, heersen als een leeuw, 

heersen over andere volken, koning zijn, een eeuwig koninkrijk regeren, profeet zijn, pries-

27. Enkele andere gedeelten zijn: Gen. 17:5-8 (kenmerken: zaad, eeuwigdurend verbond, afstamming: Izaäk, 
Israël), Num. 24:17 (kenmerken: heerser over volken), Deut. 17:14-20 (eerste aanwijzing voor het koningschap 
van de Messias), Jes. 7:7-15 (kenmerken: jonkvrouw/maagd als moeder, nederige afstamming omdat zijn eten 
dat van de armen is). 
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ter zijn, een rechtvaardige heerser, maar tegelijk een lijdende dienstknecht zijn, optreden 

in of afkomstig zijn uit Galilea, lijden ten behoeve van de zonden van het volk, mensen be-

vrijden en genezen.  

• Naar zijn afstamming zou de Messias voortkomen uit Abraham, uit de stam van Juda, uit 

het geslacht van David. Tegelijk moet hij echter een goddelijke afstamming hebben.

• Hoe kan één man aan zoveel eisen voldoen en zoveel taken vervullen? Hoe kan één man 

zowel priester, profeet en koning zijn? Jezus voldoet aan alle eisen en vervult alle taken. 

Toch vraag je je af of Hij echt alle taken vervulde: was Hij dan priester, was Hij dan Ko-

ning? Het antwoord is als volgt...

9.2.4  De Messias: profeet, priester, koning

We zien dat Jezus deze definitie van de Messias volkomen vervult. De priester, de profeet en 

de koning moest d.m.v. het zalven met olie tot hun ambt gewijd worden. Jezus is als Messias 

dé Gezalfde die al deze ambten vervult Wat blijkt is dat Jezus al deze taken niet alleen vervult

tijdens zijn aardse leven, maar ook en juist in de periode daarna. We zien dat Hij in die rol 

drie belangrijke taken vervult:

• Jezus was de grote Profeet. Jezus wordt als profeet erkent. Jezus roept op tot een terugkeer 

naar de wet. Jezus voorzegt dingen die gebeuren: het koninkrijk van God was nabij, de ver-

woesting van Jeruzalem, zijn dood en opstanding, de komst van de heilige Geest, het boek 

Openbaring.

• Jezus is de grote Hogepriester. De hogepriester in het OT moest dierenoffers brengen om 

zonden te verzoenen. Jezus biedt Zichzelf als offer aan in zijn kruisdood. Hij is zelf het of-

ferlam en de priester die verzoening doet (Hb. 4-9).

• Jezus is de grote Koning. Hij sprak over de spoedige komst van het Koninkrijk van God. Bij 

de spijziging van de velen wilden ze Hem met geweld koning maken. Bij zijn intocht reed 

Hij op een ezelsveulen (zie Zach. 9:9 'Zie uw koning komt...') en riepen de mensen: Hosan-

na , Zoon van David. Tegen Pilatus zei Hij: Mijn koninkrijk is niet van hier. Bovenaan het 

kruis van Jezus hing een bord met de woorden: Jezus Christus, koning der Joden. Na zijn 

opstanding zei Jezus: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Bij zijn weder-

komst zal Jezus als Koning heersen over de hele aarde en over de gehele mensheid 

rechtspreken.
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Over deze drie rollen merken we op dat ze overeen komen met de drie stadia van het werk 

van Jezus28

De profetische rol: Jezus wandel  en werk op aarde

De priesterlijke rol van Jezus: zijn kruisdood en huidige rol in de hemel

De koninklijke rol van Jezus: Jezus' wederkomst en daarna

In de les die volgt zullen we nader kennis maken met Jezus Christus zoals Hij tot ons komt in

de geschriften van het NT. We zullen zien hoe sterk het verband is tussen de Messiasbelofte 

van het OT en Jezus van Nazareth.

28. Deze drie rollen komen tevens overeen met de belangrijke drie secties van het OT: (A) De wet van Mozes 
sluit aan op het priesterschap van Jezus. (B) De geschriften, d.w.z. geschiedenisboeken die vooral gaan over de 
koningen komen overeen met het koningschap van Jezus. (C) En als laatste passen de profeten bij de profetische
rol van Jezus.
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10. Jezus Christus

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar 

deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk 

aan een mens. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd ge-

hoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem 

hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 

opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aar-

de, en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot 

eer van God de Vader. - Fil. 2:6-11

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

10.1  Jezus Christus is het centrum van Gods openbaring

We hebben gesproken over de twee boeken van God: (A) het boek van de natuur, d.w.z. de al-

gemene openbaring en (B) het boek dat wij kennen als de Bijbel, de speciale openbaring.

• We zagen dat het tweede boek vertelt wat het eerst boek ons niet kan vertellen.

• Het tweede boek is gefocused op Jezus Christus. Hij wordt voorgesteld als het doel, het we-

zen en de kern van de openbaring van God. In Jezus openbaart God Zich.

• We gaan nu naar het NT kijken om te zien wat dat inhoudt.

10.2  Jezus Christus en de historische feiten

Ik wil eerst historische feiten opsommen zonder ze gelijk een betekenis te geven. Vervolgens 

zullen we de 'geestelijke' context schetsen, de diepere betekenis achter het leven van 

Christus.
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10.2.1  Jezus was zonder morele tekortkoming

Jezus was moreel volmaakt; Hij was zonder zonde (2Kor. 5:21) (Stel je de meest nobele mens

voor, rechtvaardige rechter, etc.... Jezus was dat en meer!). Sinds de eerste mens was zo ie-

mand niet opgestaan.

• We zien Jezus bestand tegen verleidingen: Lk. 4:1-13; Heb. 4:15.

• We zien hoe Jezus Zich gedraagt in conflict met Farizeeën: Mt. 22:15-46.

• Aanklacht bij gevangenneming lukte niet (26:59-60; Mk. 14:55). Uiteindelijk werd de aan-

klacht dat Jezus zich de Zoon van God noemde; een claim die op basis van Jezus' gedrag en 

zijn woorden in ieder geval niet ontzenuwd kon worden.

10.2.2  Jezus had autoriteit over occulte machten

Lange tijd is het bovennatuurlijke niet serieus genomen, maar de laatste tijd is er weer inte-

resse in bovennatuurlijke zaken. Voor Jezus waren occulte zaken heel gewoon. Een groot 

deel van Jezus'  strijd vond plaats op bovennatuurlijk vlak.

• Gelijk aan het begin van zijn werk had Hij een confrontatie met satan (Lk.4).

• Volstrekt uniek was dat Jezus volledige autoriteit bezat op dit gebied (Lk.4:41).

• Voor Jezus iets deed begonnen de boze geesten reeds Hem te erkennen (Lk.4:31-37).

• Ook zijn tegenstanders konden er niet om heen. Ze beschuldigden Jezus van het uitdrijven 

van demonen door de duivel zelf (Mt.12:22-32).

10.2.3  Jezus had de macht zieken te genezen

Zijn faam had Hij naast leer te danken aan de vele genezingen (Mt.4:23-25; Joh.20:30-31)

• Ook zijn tegenstanders erkenden de genezingen. Ze waren te talrijk en wijdverbreid om het 

te ontkennen. Ze keken bijvoorbeeld of Hij het op de sabbat deed (Mt.12:9-14) en wilden 

Jezus ombrengen juist omdat Hij de wonderen deed (Mt.12:14; Joh.11:45-57).

• Toen Jezus aan het kruis hing, daagde men Hem uit om Zichzelf te redden, omdat Hij dat 

tijdens zijn leven voor anderen zo vaak had gedaan (Mt.27:41-42).
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10.2.4  Jezus' dood vond plaats onder abnormale omstandigheden

Wanneer wij de verslagen van Jezus' gevangenneming en dood lezen, valt het op dat er zo-

veel ongewone aspecten aan zitten:

• Hij was op de hoogte van de samenzwering maar vluchtte niet.

• Hij werd verraden door een discipel met een kus.

• De aanklacht was een waarheid: Jezus had Zich Zoon van God genoemd.

• Hij werd vals beschuldigd tegenover Pilatus.

• Pilatus wilde Hem niet doden; zijn vrouw had een beklemmende droom gehad.

• Tijdens zijn kruisiging was er 3 uur duisternis en een aardbeving (+ graven open en scheu-

ring voorhangsel)

• Hij gaf de geest i.p.v. dat Hij stierf. Hij stierf eerder dan normaal gebruikelijk, zodat zijn 

beenbotten niet gebroken werden.

• Jezus zei aan het eind van zijn lijden: 'Het is volbracht', alsof met zijn kruisiging een taak 

zojuist was voltooid.

10.2.5  Jezus is uit de dood opgestaan

Volgens de historische bronnen die we tot onze beschikking hebben, is Jezus uit de dood 

opgestaan.

Wetenschappelijk bijbelkritisch onderzoek is sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw 

steeds meer overtuigd geraakt van de vroege datering en historische betrouwbaarheid van de

NT geschriften. Daarmee is de noodzaak ontstaan om de opstanding serieus te nemen.

Argumenten voor historische realiteit van de opstanding zijn o.a.:

• Paulus' ooggetuigen in IKor. 15 gekoppeld aan een hele vroege orale traditie.

• Als Jezus niet uit de dood was opgestaan hadden de tegenstanders het lichaam van Jezus 

tevoorschijn kunnen halen.

• Hoe is het mogelijk dat zonder de opstanding de volgelingen van ontgoochelde terneerge-

slagen mensen enthousiaste blijde verkondigers werden van de opstanding?
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• Als Jezus niet opstond uit de dood, waarom wilden volgelingen hun leven voor deze zaak 

geven?

• De volgelingen van Jezus geloofden wel in een opstanding op de jongste dag maar niet in 

een opstanding van Jezus na drie dagen. Er was dan ook alleen maar teneergeslagenheid 

en angst zelfs toen de vrouwen bij het graf  engelen hadden gezien.

De neiging om de opstanding te ontkennen komt vooral voort uit naturalistische en materia-

listische wereldbeeld dat geen ruimte laat voor bovennatuurlijke gebeurtenissen: 'het ge-

beurt normaal gesproken niet, dus gebeurt het nooit'.

• Historisch onderzoek wijst erop dat het echt is gebeurd. Pinchas Lapide, een Joods 

Nieuwtestamenticus en geen christen is op basis van zijn wtenschappelijk onderzoek tot de 

conclusie gekomen dat de opstanding waar is. Er is zelfs een professor NT die meent dat 

Jezus een dubbelganger heeft gehad.

• Of het feit van de opstanding is niet waar en absurd. Jezus heeft dan geen betekenis. Of het 

is waar; de opstanding is dan een unieke gebeurtenis die van groot belang is voor de 

mensheid.

10.3  Jezus Christus en de schrijvers van het NT

Nu is het tijd om deze unieke gebeurtenissen, deze kale opzienbarende feiten, te plaatsen in 

de betekenis die de eerste christenen daaraan gaven. Wat betekenden deze zaken voor hen:

1. Volgens de eerste christenen waren in Jezus de goddelijke en menselijke natuur verenigd 

(Kol.2:9; Fil.2:7-8).

• Over zijn goddelijke natuur kunnen we zeggen dat Hij zijn oorsprong in Eeuwigheid heeft 

bij God, als God (Kol. 2:9). 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God' (Joh.1:1). Vandaar dat Jezus uit de 'maagd' Maria geboren werd.

• Maar Jezus is tevens volledig mens voor een taak die alleen een mens kan voltooien. Een 

mens moet namens de mensheid Gods wet vervullen en plaatsvervangend de straf voor de 

zonden van de mensheid dragen. Vandaar dat Johannes in zijn evangelie zegt: 'Het Woord 

is vlees geworden en heeft onder ons gewoond' (Joh.1:14, vgl. Fil. 2:7-8; Heb. 2:14).

2. Volgens het NT stierf Jezus zonder zonde om zo onze plaatsvervanger voor God te kunnen 

zijn, omdat alleen wie de wet van God volmaakt volbrengt (en dus zondeloos is) een aan-

vaardbare plaatsvervanger is voor een zondige mensheid.
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• Jezus is de Middelaar, zegt Paulus, die Zichzelf als een losprijs geeft (1Tim.2:5-6).

• Jezus heeft Zich vereenzelvigd met onze zonde, opdat wij door Hem rechtvaardig kunnen 

worden voor God (2Cor. 5:21).

3. De opstanding van Jezus was een geestelijk wetmatige noodzakelijkheid. Handelingen 

2:24 zegt: 'God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afge-

nomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden'.

• Dat heeft eermee te maken dat Jezus zonder zonde was. De dood is er volgens de bijbel al-

leen maar als straf op de zonde. Jezus deed geen zonde. Daarom moest de dood ongedaan 

worden gemaakt. We komen hier later nog op terug.

• Volgens het NT bewijst de opstanding, als volledig unieke gebeurtenis, de waarheid om-

trent de functie van Jezus' dood: plaatsvervangend verzoeningsoffer. Dit is de 'goddelijke 

logica' achter de opstanding.

4. Het NT zegt dat de opstanding van Jezus zijn overwinning betekent over de schuld van de 

zonde, de macht van de zonde, de dood en de veroorzaker van alle menselijke ellende, satan.

• Jezus heeft overwonnen. Hij is ten hemel gevaren en zit aan Gods rechterhand.

• Jezus aangesteld om levenden en doden te oordelen (Hd. 10:42; Ro. 14:9; Op. 1:18).

• Jezus autoriteit over alles (Mt. 28:18). Zijn universele autoriteit zorgt ervoor dat zijn bood-

schap een universele betekenis heeft (Mt. 28:19). Het gaat heel de wereld, de gehele 

mensheid aan.

10.4  De universele betekenis van Jezus Christus

We hebben de uniekheid van Jezus Christus beschreven.

• Geen ander zoals Hij, persoon, leer, leven.

• Maar in zijn uniekheid maakt Hij unieke aanspraak op het leven van ieder mens.

10.4.1  De universele claim van Jezus

• Dat brengt ons van de uniekheid bij de universaliteit van Christus

• Zoals ieder mens in een unieke relatie tot zijn Schepper staat, zo staat ieder mens in een 

unieke relatie tot Christus, de Schepper die vlees (d.w.z. schepping) werd.
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• Zoals Schepper universele aanspraak maakt op mens, zo ook Christus (Mk. 16:15 - Ga heen 

en predikt het evangelie aan de gehele schepping.)

• Alleen in Hem brug van gevallen mensheid naar God, alleen in Hem verlossing van morele 

schuld, alleen in Hem ontkomen aan sterfelijkheid en eeuwige verlorenheid. Joh. 14:6 zegt: 

'Ik ben de weg, waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij'.

In Jezus komen Eeuwigheid en geschiedenis samen:

• God, de Schepper van ruimte, tijd, schepping en mens, breekt binnen in de geschiedenis.

• Jezus leefde in geschiedenis, volbracht Gods werk, verwierf eeuwig heil.

• Jezus brengt niet alleen boodschap, maar is het in leven, dood en opstanding.

10.4.2  De onomkoombaarheid van een respons

Ieder die Jezus ontmoet kan niet om Hem heen: Hij maakt een universele aanspraak:

• Of je neemt Hem aan in geloof of je verwerpt Hem (en daarmee God).

• Of je wordt door Hem verzoend met God of je blijft in rebellie jegens je Schepper.

◦ Joh. 3:36 - Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen 

zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’ (vgl. 1Thes. 1:10)

◦ De 2 mannen die met Christus aan kruis hingen: de een bespotte Jezus en ging een eeu-

wige dood tegemoet, de ander vroeg vergeving en ging naar paradijs.

We zullen in de lessen die volgen verder ingaan op de verbrokenheid van onze relatie met 

God en op welke manier Jezus deze relatie herstelt.
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11. Zonde

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. - Rom. 3:23.

En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht 

van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 

- Rom. 1:18

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

11.1  Introductie

Wat gaan we in deze studie doen?

• In onze vorige studie hebben we gekeken naar de persoon van Jezus Christus. Hij is de 

kern van Gods zelfopenbaring. Het 'tweede boek' gaat over Hem: zijn persoon, zijn werk, 

zijn leer.

• Wat leerde Jezus dan? Een van de belangrijkste dingen betrof de verbroken relatie tussen 

God mens. Hij was gekomen om die relatie te herstellen.

• Wij moeten dan ook weten hoe de breuk in die relatie tot stand is gekomen.

• Dat brengt ons bij de reeds eerder genoemde morele schizofrenie van de mens, nl. dat hij 

het enige morele wezen is dat we kennen dat tegelijk - naar zijn eigen normen gerekend - 

immoreel is. 

• De bijbel noemt deze morele schizofrenie zonde (Rom.3:23). Wat is zonde? Hoe is het ont-

staan? Wat zijn de gevolgen? Wat heeft het met de relatie tussen God en mens te maken?

Waarom moeten wij zo uitweiden over het onderwerp van de zonde?

1. We moeten uitleggen wat nu precies het probleem is in de relatie tussen God en mens.
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2. Jezus schuwde dit onderwerp niet. Hij pakte het bij de kern aan (vgl. Mt.5; 15:12-20).

3. We moeten goed beseffen hoe we ervoor staan ten opzicht van God om te begrijpen wat 

de oplossing is die God biedt.

4. Onze eeuwige bestemming staat op het spel.

5. Vanuit de diepte van onze zondige staat mogen we Hem aanroepen die de zonde heeft 

overwonnen en Zich uit liefde voor ons heeft overgegeven.

11.2  Nadenken over het morele dilemma en de consequenties

We spraken eerder onze verbazing erover uit hoe het enige morele wezen dat we kennen, de 

mens, tegelijk een immoreel wezen is. Wat zijn de gevolgen van deze conditie?

• Niemand kan een bevestigend antwoord geven op de vraag: Ben je een goed mens? Aan-

vankelijk zal iemand zeggen van wel, maar uiteindelijk zal iedereen weleens iets gestolen 

hebben of gelogen of iets met verkeerde motieven (bv jaloezie) gedaan.

• Stel, iemand heeft gestolen en komt voor de rechter. Indien de rechter deze persoon zo-

maar laat gaan, is dat dan een goede rechter? Nee, natuurlijk. De man moet een juiste, 

rechtvaardige straf ondergaan.

• Uiteindelijk zal volgens de bijbel (Hebr. 9:27) elke mens voor God verschijnen om door 

God geoordeeld te worden. God is de Rechter. Zou God een goede rechter zijn als Hij alle 

verkeerde daden van mensen zomaar kwijt zou schelden?

Over de aard van onze moreel verkeerde daden kunnen we het volgende zeggen:

• Het zijn niet overtredingen van een door onszelf vastgestelde wet, maar van een onzichtba-

re wet, nl. ons geweten.

• Dit geweten is ons door God gegeven. Het is een weerspiegeling van Gods eigen karakter. 

Dus niet een fluctuerende wet, maar een onveranderlijke wet.

• Elke immorele daad - hoe klein ook - is uiteindelijk een daad van opstand jegens Gods ka-

rakter, een daad van rebellie tegen God zelf.

Welke straf is uiteindelijk voldoende om genoegdoening te bewerken over onze rebellie je-

gens God?
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• Bij een algoede en heilige en volkomen volmaakte God is er geen plaats voor welke vorm 

van immoraliteit dan ook. Zoals gezegd, zelfs de geringste wandaad is een ultieme wan-

daad, omdat het rebellie betekent tegenover God. Het is afwijzing van God zelf.

• De enige straf die past (en mogelijk is) bij een afwijzing van God is zonder God zijn. Zonder 

God, zonder wat God geeft, zonder leven. Je moet betalen met je eigen leven (of: je moet 

het leven dat een gave van God is, teruggeven.). Een eeuwige dood staat als straf op - en is 

het gevolg van - elke immorele daad. (Immers bij eerste verbod werd gezegd: indien gij 

daarvan eet, zult gij sterven. Wat op het spel stond was gehoorzaamheid dan wel rebellie 

jegens de Schepper.)

• God kan deze straf niet kwijtschelden. Dan zou Hij geen goede rechter zijn, dan zou de eeu-

wig morele wet - verankert in Gods eigen karakter - geweld aangedaan worden.

• Het is niet mogelijk om met goede daden tegenwicht te bieden tegen de slechte daden. Een 

braaf christenleven helpt daar niets bij. De slechte daad blijft eeuwig spreken en kan niet 

uitgewist worden. Je kunt zelf niets doen om de smet uit te wissen.

• Het oordeel over de mens, komt na diens dood. God oordeelt over ons hele leven. Het oor-

deel is definitief, onomkeerbaar. Het is onze eeuwige bestemming. Dat is de boodschap van 

de bijbel.

11.3  Wat er fout ging - de zondeval

We lezen Gen. 3:1-8. Het is belangrijk dit verhaal als geschiedenis te lezen en niet als legen-

de, mythe of symbolische taal, immers hier wordt verhaald hoe de breuk tussen God en mens

op een bepaald moment in de geschiedenis plaats heeft gevonden. Wat gebeurt er?

I. We zien dat de vrouw verleid wordt en op die verleiding ingaat. Vervolgens valt Adam 

voor de uitnodiging van Eva.

II. Wat houdt de verleiding in? De verleiding bestaat niet zozeer uit de vrucht zelf, maar 

eerder de belofte 'als God te worden, kennende goed en kwaad'. De verleiding gaat ge-

paard met vier leugens:

A. Een halve leugen: God heeft zeker wel gezegd: gij zult niet eten van enige boom in 

de hof? (Gen. 3:1, NBG)

B. Je zult niet sterven (een hele leugen)

C. God weet... (een halve leugen: alsof God jaloers is...)
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D. Jullie zullen zijn als God (een hele leugen)

III. De motieven voor de mens om op die verleiding in te gaan zijn:

A. De boom was begeerlijk (lust van de ogen): hebzucht, begeerte.

B. Zijn als God (veel religies leren de mens dat hij als God zal zijn): hoogmoed.

C. De mens wil onafhankelijk zijn van God: rebellie.

Wat er in het kort gebeurde: de mens was ongehoorzaam aan het verbod aan God. In hoog-

moed streefde de mens naar onafhankelijkheid van God. Om die onafhankelijkheid mogelijk 

te maken moet de mens onder het gezag van God uit. Dus moet de mens tegen God gezag in 

opstand komen. De kern van alle zonde: soms wordt rebellie, soms hoogmoed genoemd.

11.4  De gevolgen van de zondeval voor het menselijk bestaan

Het bekende bijbelgedeelte dat de zondeval beschrijft toont ons onmiskenbaar welke desa-

streuze gevolgen dit met zich meebrengt. We moeten dit gedeelte daarom nauwkeurig analy-

seren. We lezen Gen. 3 :8-13.

I. Inderdaad bezat de mens nu kennis van goed en kwaad, maar zonder het vermogen er 

op de juiste manier mee om te gaan:

A. Dat blijkt uit het besef van naaktheid (d.w.z. schaamte, verborgenheid).

B. Het blijkt uit de schizofrenie: moreel besef gepaard gaand met immoraliteit.

II. De relatie met God is verstoord

A. De mens verbergt zich voor God

B. Adam legt de schuld bij God

III. De relatie tussen mensen onderling is verstoord

A. Adam en Eva schaamden zich voor elkaar, om dat ze naakt waren

B. Anderen de schuld geven (Adam en Eva doen dat beiden)

C. 'Je zult je man begeren en hij zal over je heersen' (v. 16)

IV. De mens is onderdeel geworden van de kosmische strijd tussen God en satan

A. vijandschap tussen de slang (dat is nu: satan)
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V. Gevolgen voor het menselijk bestaan:

A. gevolgen voor de vrouw: pijn bij het baren

B. gevolgen voor de man: arbeid is een vloek geworden i.p.v. een zegen

VI. De natuur/schepping is verstoord:

A. de aarde zal doorns en distels voortbrengen

B. dieren worden door God gedood om schorten te maken (eerste verwijzing naar 

plaatsvervangend offer)

C. (slang op de buik)

Maar waar blijft de dood? Immers, God had gezegd dat de mens zou sterven (Gen. 2:17; 3:3). 

We zullen zien op welke wijze de dood heeft doorgewerkt in het menselijk geslacht.

11.5  Hoe de zonde doorwerkt in de mensheid

Wat gebeurde er na Adam en Eva? Niet slechts Adam en Eva waren gevallen, de hele 

mensheid was gevallen. De gehele mensheid ligt besloten in de morele val van Adam en Eva.

• Dat kunnen we reeds concluderen uit het oordeel van God in Gen. 3:14-19 (zaad van de 

vrouw, d.w.z. haar nakomelingen worden vanwege de zonde vijanden verklaard van de 

slang).

• Adam en Eva waren gevallen in hun natuur/wezen. Die zondige natuur van Adam is door-

gegaan naar alle mensen29 (Rom. 5:12; Mt. 15:18-19), zodat alle mensen -behept met een 

zondige natuur - zondigen (Rom. 5:12).

• De zondige natuur leidt noodzakelijkerwijs tot het doen van zonden (vgl. Rom. 7:15).

• Voor een oplossing moeten we dus niet de zonden aanpakken, maar de zondige natuur. 

Een onberispelijk gedrag gaat niets oplossen (vgl. Fil. 3:6-7).

Wat zijn de gevolgen van de zondeval voor het menselijk bestaan?

29. Over erfzonde. De mens erft een zondige natuur en niet een erfzonde. Het is niet voor deze erfzonde of 
zondige natuur dat de mens geoordeeld wordt. De mens wordt geoordeeld op grond van zijn daden (vgl. 
Mt.16:27; Rom.2:6; Op.20:12; 22:12).
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• De basishouding van de mens wordt gekenmerkt door hebzucht, lust en hoogmoed. Johan-

nes noemt dat: '... want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees (lust), de begeerte 

van de ogen (hebzucht) en een hovaardig leven (hoogmoed)...' (1Joh. 2:16, NBG).

• De vermeende autonomie heeft geleid tot blindheid veroorzaakt door satan, die de god van 

deze eeuw wordt genoemd. Hij voert heerschappij over de mens (2Kor. 4:4; Hd. 26:18; He. 

2:14-15).

• Het menselijk bestaan wordt gekenmerkt door armoede, ziekte, verdriet, dood, verlies. 

Zonde op persoonlijk vlak tast de mens aan (lichamelijk, geestelijk) tast alle relaties aan 

(denk bijvoorbeeld aan: generatiekloof, scheiding, incest, etc.), tast maatschappij en maat-

schappelijke structuren aan (denk bijvoorbeeld aan: milieuproblematiek, armoede in de 

derde wereld, kapitalisme, marxisme, corruptie, dictatoriale regimes, etc.).

11.6  De gevolgen in de relatie met God

De ernst van de zonde is - wat ook de gevolgen voor ons zijn - vooral gelegen in wat het God 

aandoet.

I. De soevereine God wordt onrecht aangedaan.

A. Het is het ingaan tegen de wil van God, onafhankelijk van Hem willen zijn en Hem 

dus niet willen erkennen.

B. Wij gaan allen onze eigen weg (Jes. 53:6). Daarin krijgt God de plaats niet die Hem 

toekomt en wordt het met de mens van kwaad tot erger.

C. Zonde tast de mens aan die de beelddrager van God is. Als zodanig is het een aan-

tasting door ons van Gods beeld, en het feit dat wij een inbreuk doen op zijn rech-

ten. De beelddrager beschadigt het beeld.

II. Toorn van God is over de mens gekomen (Rom. 1:18).

A. Deze toorn is niet een 'boze bui' van God die wel een keer over gaat.

B. Het gaat om een zaak met juridisch/moreel karakter. De toorn van God blijft totdat 

er boete is gedaan. Die boete is betalen met ons eigen leven (Rom. 6:23).

III. De moderne mens verbergt zich net als Adam en Eva voor God:

A. Let wel: de mens is niet onwetend over God. Het is een misvatting te denken dat de 

mens een 'onschuldige edele' is die verloren gaat zonder 'dat hij er wat aan kan 
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doen'. We hebben in de eerste lessen nadrukkelijk gezien dat de mens kan weten (en 

ook eigenlijk weet) dat God bestaat.

B. Paulus zegt duidelijk dat uit de schepping de 'eeuwige kracht en goddelijkheid' van 

God duidelijk is aan de mens (Rom. 1:20). Dus zelfs zonder openbaring weet de 

mens van God.

C. Paulus gaat zover te zeggen dat deze karaktertrekken van God niet alleen te her-

leiden zijn aan de geschapen werkelijkheid, maar 'in [de mensen] openbaar zijn' 

(Rom. 1:19). Paulus concludeert dan ook dat ongelovigen 'God kennen' (Rom. 1:21), 

d.w.z. 'weet hebben van'.

D. De mens - ook de moderne mens - weet in zijn hart van God, ondanks zijn redene-

ringen, filosofieën en uitwegen. Het ligt niet aan onwetendheid, maar aan verdrin-

gen in het hart van de klaarblijkelijke waarheid. Het denken van de mens is wel in-

tact, maar wordt geregeerd door de zondige natuur. 

11.7  Waar leidt de zonde uiteindelijk toe?

Deze toorn van God (Rom. 1:18)  heeft drie gevolgen:

I. Afgoderij (Rom. 1:23,25). Afgoderij is een daad van de mens

A. Moderne afgoden in 'ismen': ideologieën die tegen God ingaan.

B. Op persoonlijk vlak, verslavingen etc.

II. Morele ontaarding als straf van God (Rom. 1:24,26) (m.n. op seksueel gebied).

III. Zonde mondt uit in de dood:

A. 'Ten dage dat gij daarvan eet zult gij sterven' (Gen. 2:3):

B. Jac. 1:14-15: 'Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging 

en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna als die begeerte bevrucht is, baart 

zij zonde; en als de zonde volgroeid is brengt zij de dood voort' (NGB). Zie ook 

Rom. 6:23: 'Want het loon dat de zonde geeft is de dood' (NBG).

IV. Deze dood slaat uiteindelijk op het laatste oordeel. Dit vindt plaats na het mensenleven 

(Heb. 9:27). Dit oordeel (2Pt. 2:4,9) vindt plaats na het einde der tijden (Op. 20:13):
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A. Jezus zegt: 'Vreest hem die nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te wer-

pen' (Lk. 12:5 NBG).  Zie ook de term 'de tweede dood' die slaat op de poel des vuurs 

(Op. 20).

B. Je gaat dan verloren. (Joh. 3:16) (wie niet geloofd is reeds veroordeeld). Deze verlo-

renheid is het tegenovergestelde van het eeuwig leven. Tegenover eeuwig leven staat 

eeuwige dood.

C. Veroordeling houd in dat je naar de hel gaat. Een plaats van eeuwige verdoemenis. 

Jezus sprak meer over de hel dan enig ander persoon in de bijbel30.

D. Zoals we aan het begin van de studie zagen, is het niet mogelijk dat in Gods nabij-

heid zonde bestaat. Wie volhardt in zijn rebellie jegens God, zal uiteindelijk zonder 

God de eeuwigheid doorbrengen.

Zonder God leid je een zinloos leven, een eindig leven, waarna veroordeling wacht. Dit is de 

ultieme objectieve waarheid, los van persoonlijke interpretatie of gevoelens. Maar de bood-

schap is juist dat er een oplossing is.

11.8  De oplossing van God

Gen. 3:15 geeft ons een eerste blik op Gods verlossingsplan. We hebben reeds eerder naar 

deze passage gekeken. Toen om te zien hoe dit vers spreekt over de komende Messias. Dit 

vers spreekt daarmee ook - zij het in bedekte termen - over onze verlossing van de macht en 

de gevolgen van de zonde.

• Bedenk dat deze belofte reeds op het moment gegeven wordt dat de zondeval plaatsvindt.

• De passage laat zien dat een nakomeling van de vrouw in staat zal zijn om de bedenker van 

alle ellende voor de mensheid te overwinnen.

• Waarom zou God deze belofte geven als de zondeval wat Hem betreft einde verhaal was?

30. Jezus sprak vaak over de hel en waarschuwde ervoor. Of je in de hel terechtkomt hangt af van je daden hier 
op aarde, van hoe je tegenover de Messias staat én hoe je je gedraagt als dienaar van het Koninkrijk van God  
Mt. 5:22, 29, 30; 8:12; 10:28; 13:42, 50; 18:9; 22:13; 23:33; 24:51; 25:30; Mk. 9:43, 45, 47; Lk. 12:5; 13:28; 
16:23. 
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11.9  Conclusie

Wat hebben we in deze studie geleerd? We hebben eerst gekeken naar de logica achter de ge-

volgen van onze immorele daden. Hoe het komt dat God de zonde in het geheel niet kan tole-

reren in zijn nabijheid.

Daarna hebben we gezien hoe de zondeval, de morele breuk tussen God en mens, tot stand is

gekomen en wat daar de gevolgen van zijn. Deze gevolgen omvatten vrijwel elk aspect van 

het menselijk bestaan en leiden tot een vreselijk oordeel na de dood.

Toch eindigt de studie met een positieve noot. Daar waar het fout gaat is er reeds een belofte 

van redding. Hoe dat in zijn werk gaat is het onderwerp van de lessen die volgen.
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Deel 3

God verlost
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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12. Verzoening

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: Hij heeft de 

wereld haar overtredingen niet aangerekend... God heeft hem die de zonde 

niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem recht-

vaardig voor God konden worden. - 2Kor. 5:19-21

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

12.1  Schuld en schuldbesef

De verzoening met God begint met besef van je schuld tegenover de eeuwige Schepper.

• Dat is enerzijds een objectieve erkenning van je positie ten opzichte van jouw Schepper. 

Erken het maar, los van je gevoelens.

• Anderzijds is het de Heilige Geest die je middels Gods Woord overtuigt van deze waarheid. 

Vandaar dat de vorige studie zo uitgebreid in ging op de zonde. Immers, de Heilige Geest 

overtuigt middels het door Hem geïnspireerde woord.

Het evangelie is juist voor hen die zich bewust zijn van hun geestelijke nood:

• Jezus zei: 'Zij die gezond zijn hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben 

niet geroepen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering' (Lk. 5:31-32 - 

NBG). Jezus zei dat tegen de mopperende Farizeeën die zich heel goed vonden. Zij hadden 

ook redding nodig, maar Jezus had aan hen geen boodschap, omdat Hem niet aannamen.

• In Lk. 18:9-14 vertelt Jezus een gelijkenis over twee mensen die aan het bidden waren in de 

tempel. De een, een farizeeër, bad een gebed over hoe goed hij was. De ander, een tolle-

naar, sloeg zich op de borst en noemde zichzelf een zondaar. Jezus zegt dat de tweede man, 

die berouw had, gerechtvaardigd naar huis ging.
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12.2  De eis van God

Om te begrijpen wat verzoening met God inhoudt moeten we beseffen wat de eis van God in-

houdt (zie vorige studie). Kan God niet gewoon vergeven, wij moeten dat immers ook doen31?

Nee, want,

• Wij moeten elkaar vergeven, omdat een schuldige een schuldige moet vergeven (vgl. 

Mt.18:23-35).

• God is niet zomaar persoon, maar is de 'officiële beheerder' van een onverbrekelijke morele 

wet die gegrond is in zijn eigen karakter. Hij zei: 'Op de dag dat jullie van de boom van 

goed en kwaad eten zullen jullie sterven'. God kan deze uitspraak niet teniet doen. Elke 

zonde is onze eigen versie van de boom eten. 

• Zomaar te vergeven zou de morele grond van het universum aantasten, het onderscheid 

tussen goed en kwaad doen vervagen. Eerst is het zonde, nu ineens niet meer. Dat kan niet.

• God is oneindig heilig. Elke zonde vreselijk in vergelijking met Hem.

De schuld moet vereffend worden. Er zijn daarom maar twee mogelijkheden: of jij draagt de 

straf (d.w.z. eeuwige dood), of een ander draagt die (plaatsvervanging). Op dat laatste moe-

ten we nu dieper ingaan.

12.3  Het verzoeningsoffer

De boodschap van de bijbel houdt in dat wij de straf niet hoeven te dragen, maar dat aan de 

eis van God voldaan wordt door het offer van Jezus. Jezus is onze plaatsvervanger.

Om het idee van het offer te begrijpen, gaan we naar het OT.

• Het idee van dieren offeren was onder de volken in het antieke Midden Oosten een 

wijdverbreide praktijk. Dit gebruik gaat terug op de tijd van de eerste mensen (Gen. 4:3-4). 

Ook Noach en aartsvaders brachten offers aan God.

31. Wij moeten vergeven, omdat God onze vergeving een die van de zonden van anderen mogelijk heeft 
gemaakt door Jezus. Onze vergeving van anderen is gebaseerd op de vergeving die wij ontvangen.
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• Toen God het volk Israël uit Egypte leidde en het bij de berg Sinaï kwam, ontving het de 

wet van God32 (ook wel de wet van Mozes genoemd). In deze wet werd een uitgebreid offer-

systeem geïntroduceerd.

◦ De wet stelde de regels vast waarnaar de Israëlieten moesten leven. De offers waren een 

manier om bij overtreding van die regels de verbroken relatie met God te herstellen (Lev. 

4:2; 5:15; Num. 15:22-29; Heb. 9:7).

◦ Er waren allerlei offers. Vrijwel alle hadden ze op een of andere wijze te maken met het 

herstellen van de relatie met God.

◦Het offer biedt genoegdoening voor een overtreding van de wet. Het leven van het dier 

wordt 'opgeofferd' in plaats van het leven van degene die de zonde begaan heeft.

◦Het bloed wordt uitgestort. Dat bloed staat symbool voor het leven (vgl. Gen. 9:4,6 waar 

staat dat het leven in het bloed is). Het leven van een dier wordt opgeofferd in plaats van 

het leven van de overtreder.

• Het offer doet dus vier dingen:

◦  Het voldoet aan de eis van een straf.

◦Het spaart de overtreder, omdat iets anders in zijn plaats gestraft wordt.

◦ De overtreding wordt vergeven.

◦ De verbroken relatie tussen mens en God wordt hersteld.

Deze 'offercultus' van het volk Israël is een beeld van wat God in Jezus voor de mensheid 

doet. Het offer verwijst naar Jezus.

• Dierenoffers kunnen immers niet echt helpen. Ze moeten telkens opnieuw gebracht wor-

den (Hebr. 7:27). Dierenoffers worden door priesters geofferd die zelf zondig zijn (vgl. 

Hebr. 10:4-6, 9:7).

• In plaats daarvan zendt God Jezus die als een 'offerlam dat naar de slacht geleid wordt' zijn 

leven geeft in onze plaats.

32. De wet van God was een 'contract' tussen God en het volk Israël. De bedoeling ervan was om de 
aanwezigheid van God bij het volk mogelijk te maken en in stand te houden. De bedoeling van de wet was dus 
niet negatief, maar positief: God wil bij de mensen zijn, met hen een relatie aangaan, hun God zijn. In de 
volgende studie komt deze wet verder aanbod.
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◦ In het Oude Testament wordt al vooruitgewezen naar deze taak van Jezus Christus (Jes. 

53:5-10; 'schuldoffer' in v. 10).

◦ In het Nieuwe Testament spreekt Jezus daar zelf over (Mt. 26:28) en wordt het 

plaatsvervangende lijden van Jezus het centrale onderdeel van de evangelieboodschap 

(Hebr. 12:24; Rom. 5:11; 2Kor. 5:18).

12.4  Waarom kan alleen Jezus een offer zijn?

Aan welke eisen moet een offer voor de mensheid voldoen om werkelijk genoegdoening te 

kunnen bewerken?

• We zagen reeds: dierenoffers kunnen niet werkelijk genoegdoening bewerken. Alleen een 

mens kan als offer functioneren voor een gevallen mensheid. Een mens voor een mens33.

• Bovendien moest dat een mens zijn die zelf zonder zonde was. Immers, als zondig mens 

zou hij alleen voor zijn eigen zonden kunnen boeten.

• Dat moest dus tevens een mens zijn die geen deel had aan de zondige natuur die met Adam 

naar heel het menselijk ras was doorgegaan.

• De mens is verdorven. De mens kan zichzelf dus eigenlijk niet verlossen. In zekere zin moet 

het offer dat voldoet aan de eis ook van buiten de mensheid komen.

Jezus voldeed aan deze eisen.

• Jezus was mens. Hij werd geboren in Bethlehem en groeide op als timmerman.

• Jezus werd geboren uit de maagd Maria. Dit is niet een triviaal feit. Het garandeerde dat 

Jezus niet de zondige natuur bezat die wij bezitten. 

• Uit de maagdelijke geboorte kunnen wij ook opmaken dat Jezus' oorsprong buiten de 

mensheid ligt, nl. bij God. Jezus bezat dan ook de goddelijk natuur (zie vorige studie over 

Jezus).

12.5  Het kruis van Christus

Dat brengt ons bij het kruis. Geen ander symbool vertegenwoordigt het plaatsvervangende 

lijden van Christus beter dan het kruis. Niets spreekt meer van onze verzoening met God dan

33. Naast de reden dat alleen een mens de plaats van een mens in kan nemen, is er nog een reden. Een dier is 
niet zondig of juist zonder zonde zoals een mens dat kan zijn. De mens is een wezen met kennis van goed en 
kwaad. Een dier bezit deze morele categorie niet.
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Golgotha. Het is daarom een centraal element geworden in de prediking van het evangelie 

(1Kor. 2:2) en van de symboliek van de kerk door de eeuwen heen.

• Het kruis symboliseert de genade van God. Het is wat God doet voor ons in Christus en wat 

wij slechts uit zijn hand kunnen ontvangen. 'Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel 

door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen...' (Rom. 3:25). 

• Wij kunnen niets aan de verzoening of de rechtvaardiging toevoegen met onze eigen wer-

ken: 'Want door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf: het is een 

gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme' (Ef. 2:8-9, vgl. Rom. 3:24; Rom. 

4:5,16; Ef. 2:5; Joh. 1:12-13).

• Het kruis is natuurlijk veel meer dan een symbool. Het is de plaats waar Christus onmete-

lijk heeft geleden en vrijwillig, onschuldig in onze plaats de straf voor onze zonde droeg, 

waar Hij stierf, zijn leven gaf voor ons.

• De onmetelijkheid, onpeilbaarheid, van Jezus' lijden is daarin te vinden dat Hij de toorn 

van God droeg, en dat  onverdiend. Aan het kruis gebeurde het volgende 'Omstreeks het 

negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn 

God, waarom heb U mij verlaten?'.

◦ Jezus werd aan dat kruis tot zonde gemaakt voor ons (2Kor. 5:21).

◦ Jezus werd een vloek voor ons (Gal. 3:13).

◦ Onze ongerechtigheden waren op Hem (Jes. 53:5).

Met het kruis had God een dubbel oogmerk. Waarvan de blauwdruk reeds te vinden is in 

Gen. 3:15. (Opnieuw dit belangrijke vers.)

• Enerzijds wilde God door Christus de mensheid redden van een gewisse eeuwige dood. De 

mens had echter nog een probleem.

• Door de zondeval was hij van Gods heerschappij overgegaan naar de heerschappij van sa-

tan (Hd. 26:18; Ef. 2:2; 6:12; Kol. 1:13; 1Joh. 5:19). Satan wordt 'de god dezer eeuw' ge-

noemd (2Kor. 4:4, vgl. Joh. 12:31; 14:03; 16:11).

• Twee dingen gebeuren dus aan het kruis:

◦Met zijn bloed kocht Jezus ons vrij van de macht van de zonde, en bevrijdde Hij ons uit 

de klauwen van satan.

◦Met zijn bloed verzoent Jezus ons met God de Schepper.
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Wanneer we het kruis zien, begrijpen we dat in plaats dat God tot ons komt met zijn eis, Hij 

tot ons komt in Christus als de eisvervuller. Hierin zien wij Gods liefde die niet zijn recht-

vaardigheid teniet doet, maar erboven uitstijgt, zodat wij weer rechtvaardig worden.

Belangrijk is te letten op wat Jezus zegt aan het eind van zijn lijden: 'Het is volbracht'. Jezus 

stierf niet zomaar, voor niets, onbedoeld, per ongeluk, etc. Het was Gods plan, het was waar-

voor Hij gekomen was. Op het kruis droeg Hij onze zonden en was zijn werk klaar.

12.6  Plaatsvervangend lijden

Verzoening met God geschiedt door Jezus die voor ons plaatsvervangend de straf draagt die 

ons toekomt op basis van onze morele schuld tegenover onze Schepper.

• In dit proces zien we God optreden als Rechter, als Advocaat, als Strafdrager. De rechtvaar-

digheid van God eist dit.

• Maar Paulus draait het om: 'Thans is ... gerechtigheid Gods openbaar geworden ... en wel 

gerechtigheid Gods door het geloof in Christus, voor allen die geloven' (Rom. 3:21-22 - 

NBG). De gerechtigheid die geopenbaard wordt is heil voor ons!

• Gods karakter verandert in dit proces niet, ook verandert Hij niet van gedachten. God haat 

de zonde. Er moet genoegdoening plaatsvinden.

• Maar God is ook liefde. In plaats van dat de mens zelf voor zijn daden moet boeten, geeft 

God ons Christus, die Zichzelf geeft en in onze plaats de straf draagt (Joh. 3:16). Besef goed 

dat we hier dus niet te maken hebben met een 'boze' God. Immers Hij is het Zelf die in zijn 

liefde voorziet ten koste van Hemzelf en zijn Zoon.

• Christus is onze Plaatsvervanger. Dit gaat zover dat Paulus zegt: '...daar wij tot het inzicht 

gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven.' (2Kor. 5:15). 

Wij worden geïdentificeerd met Christus, één met Hem in zijn dood alsof wij dood zijn ge-

weest (Rom. 6:1-14). Maar het is Christus die betaald heeft.

Met wat werd er betaald? Jezus betaalde met zijn bloed. Wat houdt dat in?

• Het bloed slaat op het leven (Gen. 9:4-6). Jezus gaf zijn leven als een losprijs (1Tim. 2:6). 

Hij stortte zijn bloed uit als een offer (Hebr. 9:7).

• Wij worden gereinigd door het bloed van Jezus (He. 13:20; 1Pet. 1:2).

In de hoedanigheid van plaatsvervanger is Jezus is de Middelaar tussen God en mensen 

(1Tim. 2:5; Heb. 9:15; 9:21vv; 12:24).
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• Niet Middelaar in de zin dat beide partijen water bij de wijn moeten doen, maar in op-

dracht van God uit naam van God naar de mensen toe.

• Jezus was niet zomaar slachtoffer. Hij wist wat Hij deed, deed het vrijwillig en deed het om 

mensen te redden. Zie bijv. de 4 aankondigingen van het lijden in de evangeliën (Joh. 

10:17; Gal. 2:20; Mt. 20:28; 26:26; 1Kor. 15:3) en de instelling van het avondmaal in Lk. 

22:15.

God verzoent in Christus de mens met Zichzelf (2Kor. 5:15; Kol. 1:20). Deze verzoening kent 

een tweeledigheid:

• Jezus bewerkte met zijn dood genoegdoening voor onze zonde. D.w.z. Hij voldeed aan de 

eis van God dat de zondaar met de dood moet boeten voor zijn zonde. 

• Maar Jezus verzoende ook. D.w.z. niet alleen aan de eis wordt voldaan, maar de relatie 

wordt hersteld34 (Jes. 53:5). Verzoening gaat over de relatie tussen God en mens.

De gevolgen van de verzoening die Christus aan het kruis heeft bewerkt zijn groots: overwin-

ning over satan (Kol. 2:15; He. 2:13-15; 1Joh. 3:8), zonde (Kol. 2:14; 1Kor. 15:56) en dood 

(1Kor. 15:20, 54-57; He. 2:14-15).

12.7  Conclusie

In deze les hebben we de verzoening onder de loep genomen. Wat God in Christus voor ons 

gedaan heeft wat we zelf niet konden doen: genoegdoening voor onze zonden en verzoening 

met God. Christus heeft in onze plaats voor ons de straf gedragen.

Alleen Christus kon dit doen: Hij was God, Hij was mens, Hij was zonder zonde. Hij stierf 

voor ons aan het kruis op Golgotha. Wij mogen, door in Christus te geloven, ons één weten 

met Hem in zijn dood om zo eeuwig voor God te leven.

Door Jezus' offer aan het kruis zijn wij vrijgekocht van onze zondeschuld, bevrijd van de 

macht van satan en verlost van de dood.

34. Het Engelse 'atonement' is afgeleid van 'at-one', 'd.w.z. tot een'. Oorspronkelijk was er eenheid tussen God 
en mens (Gen. 2). Het herstel van deze eenheid is het doel van het werk van Christus (Joh. 17:21; vgl. Ef. 
2:11-22; 1Kor. 15:28).
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13. Rechtvaardiging

Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige 

aangenomen omdat Hij ons door Jezus Christus heeft verlost. - Rom. 3:24

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Er is nog meer te zeggen over het verlossingswerk van Christus aan het kruis. Hoe is het im-

mers mogelijk dat er verzoening plaatsvindt? Op grond waarvan is die verzoening mogelijk? 

Waarom is het offer van Christus aan het kruis een genoegdoening voor onze zonden? Hoe 

kan het dat zijn?

We zullen zien dat er ook in een ander opzicht plaatsvervanging heeft plaats gevonden. Het 

was niet alleen in de dood dat Jezus onze plaats innam. Het zal in deze studie duidelijk wor-

den hoe de rechtvaardigheid van Jezus op ons van toepassing wordt.

Een ander vraagstuk dat ook bij dit onderwerp hoort, is waar Luther mee worstelde. Hoe 

kunnen wij gerechtvaardigd worden door God? We zijn toch zondig en dus onrechtvaardig? 

Hoe kunnen wij dan nog ooit rechtvaardig worden?

13.1  De wet van God

13.1.1  Wet en verzoening

In een studieserie over de grondslagen van het geloof komt ook de wet van God aan bod. Je 

kunt je afvragen of je eerst met Gods wet moet beginnen óf eerst met de verzoening van God;

of eerst de eis ter sprake moet komen óf de oplossing van onze overtreding van die eis. De 

verzoening is pas te begrijpen als er besef van wetsovertreding is. Toch hebben we gekozen 

voor de verzoening als eerste onderwerp.
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• Enerzijds wordt de diepte van de verzoening pas duidelijk wanneer de wet van God - en 

ons onvermogen die te houden - duidelijk wordt.

• Anderzijds gaat in de bijbel verlossing vooraf aan de wet:

- Israël wordt eerst verlost en krijgt dan pas de wet bij de Sinaï.

- God verlost ons in Jezus, dan pas komt het werk van de Geest in ons hart.

De wet van God is reeds eerder ter sprake gekomen; nu is het tijd om daar wat dieper op in te

gaan. De wet van God kent vele aspecten en haar functie, reikwijdte en toepassing  uiteenlo-

pende interpretaties. Ook is er sprake van verschillende termen die ermee geassocieerd wor-

den (de wet van Mozes, de wet van Christus, de volmaakte wet, de wet der genade, etc.).

Het is hier echter niet de bedoeling deze zaken volledig te bestuderen. We zullen echter wel 

enkele basale gegevens over de wet bekijken die voor het begrijpen van rechtvaardiging no-

dig zijn. We kijken naar de wet van Mozes.

13.1.2  De wet van Mozes

Over de wet moeten we vier digen zeggen:

1. De wet is gegeven aan het volk Israël nadat het uit Egypte was geleid en bij de berg Sinaï 

gekomen was (Ex. 20). De kern wordt opgesomd in de tien geboden, maar in het totaal 

bevat de wet meer dan 600 geboden en verboden die grofweg opgedeeld kunnen worden 

in ceremoniële, zedelijke en morele wetten.

2. Deze wet bevatte Gods volmaakte wil voor het volk Israël dat Gods volk was geworden. 

Deze wet mag gezien worden als de contractuele verplichting waaraan het volk zich 

moest houden. Het was een voorwaarde die de relatie tussen God en het volk moest 

waarborgen (Ex. 20:24; 23:17; 24:8; 25:22). Zo kon Gods aanwezigheid in stand worden 

gehouden.

3. Het is belangrijk om deze wet in de juiste historische context te plaatsen. Het was geen 

totaal nieuwe relatie die God aanging met het volk Israël; het was een voortvloeisel uit 

Gods relatie met de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob (Gal. 3:15-18). Die relatie was 

op Gods belofte van zegen gebaseerd.

4. Een belangrijk gevolg van dit inzicht is dat de wet niet als bedoeling had: doe dit en je 

zult gered worden. Het doel van de wet was om het contact tussen God en zijn volk te 

waarborgen, veilig te stellen. Met de belofte als fundament moest de wet de bruikbaar-

Leer van Jezus, introductie tot het christelijk geloof

110



heid van het volk Israël voor God mogelijk maken (Ex. 19:6). De wet was ingebed in de 

genade (Gal. 3:17-18).

13.2  Jezus en de wet

Waarom deze uiteenzetting over de wet? Wat heeft dit met Jezus te maken? Wat heeft het 

met onze rechtvaardiging van doen? De wet is uiteindelijk een heenwijzing naar Jezus over 

wie in de wet van Mozes reeds geprofeteerd wordt. We leggen dit uit:

I. Kon Israël de volmaakte wet van God volbrengen? Nee.

A. Er staat geschreven dat wie op één punt de wet overtreden heeft aan de hele wet 

schuldig is (Jac. 2:10). Nu, iedere Israëliet heeft dat wel minsten één keer gedaan.

B. De wet had eerder als doel de mens te overtuigen van zijn zonde (Gal. 3:19-24).

II. De wet gaf een voorlopige oplossing: de offerdienst, zodat er vergeving voor zonden mo-

gelijk was. Dieren werden geofferd om de relatie met God te herstellen.

A. Deze offerdienst kon echter geen echte en blijvende vergeving bieden (Hebr. 10:4; 

9:25).

B. In dat opzicht wees de wet juist vooruit naar de Messias, die het volmaakte offer zou 

brengen (Hebr. 7-9).

Als we nu kijken naar het leven van Jezus zien we dat Hij m.b.t. beide punten (nl. I. dat ie-

dereen de wet al heeft overtreden én II. de noodzaak van een blijvende reiniging) het ant-

woord is:

I. Jezus is de vervulling van de offerdienst. Hij is het offer dat geofferd wordt om verzoe-

ning te doen over onze zonden.

A. Het bloed van stieren en lammen kan niet echt vergeving bewerken (Hebr. 10:4). 

Daarom moest de offerdienst oneindig doorgaan (Hebr. 7:27). 

B. Het kon ook niet een echte verandering teweeg brengen bij de zondaar (Hebr. 9:13).

C. Jezus echter bracht een eenmalig offer (Hebr. 9:25-26) dat werkelijk genoegdoening 

betekende en dus echte vergeving bracht(Hebr. 9:14). Ook legt het offer van Jezus 

de basis voor een totale verandering bij onszelf.

II. Jezus stierf echter niet alleen voor ons, maar hij leefde ook voor ons.
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A. Hij werd als Jood geboren, onder de wet (Gal. 4:4) om de wet te vervullen (Mt. 

5:17). Dat vervullen betekent: wat beloofd was realiteit laten worden, maar ook let-

terlijk: vervullen, d.w.z. doen, volbrengen, uitvoeren.

B. Hij deed het voor ons en in onze plaats. Jezus leefde een volmaakt leven, zonder 

zonde (Hebr. 4:15) en vervulde zo de wet. Dit vervullen van de wet heeft Hij voor 

ons gedaan. Ook in dat opzicht vindt er plaatsvervanging plaats.

13.3  De toekenning van Jezus' rechtvaardigheid

Nu komen we op die fundamentele vraag hoe het mogelijk was dat Jezus' offer aan het kruis 

genoegdoening bood en verzoening bewerkte.

• Jezus' dood aan het kruis is verbonden met zijn leven. Daarmee bedoelen we niet dat zijn 

dood het gevolg was van zijn leven (dat is ook waar, want hij werd berecht vanwege zijn 

eerlijkheid en goede daden), maar dat zijn taak aan het kruis onderdeel was van zijn taak in 

het leven.

• Omdat Jezus een volmaakt leven leidde, de wet van God vervulde, gehoorzaam was aan 

God tot het einde, verdiende Hij de dood niet. De dood is immers voor zondaars, rebellen 

die in opstand komen jegens God (Gen. 2-3).

• Toch stierf Hij, sterker nog, Hij 'gaf de geest'. Er gebeurt dus iets wat ingaat tegen de more-

le wetmatigheid die God vanaf het begin had ingesteld.

• De dood van Jezus is daarom als het ware een tegoed, een surplus, een teveel. Iets wat voor 

anderen kan gelden.

Nu zien we hoe de dood van Jezus verbonden is met zijn leven:

• Pas wanneer we zijn leven bezien, snappen we dat Jezus geen straf verdiende en ook niet 

diende te sterven. Hij leefde immers zonder zonde.

• Jezus kwam om de wet te vervullen. Die vervulling is onderdeel van zijn verlossingswerk. 

Immers als Hij niet zonder zonde leefde, zou Hij nooit een zondeloos offer kunnen zijn en 

in onze plaats aan het kruis kunnen gaan.

Jezus stierf dus niet alleen voor ons, maar Hij leefde ook voor ons. Hij droeg in onze plaats 

de straf voor onze zonden, maar tevens leefde in onze plaats voor onze rechtvaardigheid.

• Jezus' dood kan op ons worden toegepast: Hij neemt onze plaats in. De strafeis wordt 

vervuld.
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• Jezus' leven kan op ons worden toegepast: Jezus' rechtvaardigheid wordt op ons toegepast. 

Wij worden bekleed met de rechtvaardigheid van Jezus.

• Later zullen we zien dat door het offer van Jezus de wet van God ook in ons binnenste 

komt en op ons hart wordt geschreven.

13.4  Rechtvaardiging is eenwording met Jezus

Het gevolg is dat de rechtvaardigheid van Jezus op ons wordt gelegd.

• Wij worden gerechtvaardigd (d.w.z. rechtvaardig verklaard) ín Jezus. (Rom. 3:24).

• Wij worden als het ware bekleed met de gerechtigheid van Jezus. Wie wij ook zijn, wat we 

ook gedaan hebben, hoeveel er ook veranderd moet worden in ons, Christus' rechtvaardig-

heid rust op ons. En God ziet ons in Christus aan. Dus Hij ziet rechtvaardigheid.

• De gerechtigheid, zondeloosheid, het overeenkomen met de eis van God, is nu op ons van 

toepassing. Wij worden zondeloos verklaard op grond van Jezus' offer.

We worden als het ware één met Jezus. Deze eenwording gaat zover dat er welhaast sprake is

van identiteitsverwisseling. Wij mogen ons identificeren met het werk van Jezus. Paulus 

zegt: '...daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij al-

len gestorven.' (2Kor. 5:15; vgl. Rom. 7:4).

• Dat één voor allen in gestorven is mogelijk omdat Jezus zich met onze zonden 'geïdentifi-

ceerd' heeft. Paulus zegt: 'Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 

gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem' (2Kor. 5:21).

• De gevolgen van deze identificatie zijn dat de resultaten van het werk van Jezus op ons van 

toepassing zijn. Het is stuivertje wisselen: Jezus sterft voor onze zonden, wij leven op 

grond (en bekleed met) van zijn rechtvaardigheid.

• God ziet ons in Christus aan. D.w.z. wanneer God naar ons kijkt, ziet Hij rechtvaardigen, 

mensen zonder zonde.

13.5  Gerechtvaardigd uit genade

Hoe zit het met de eis van de wet? De wet van Mozes, Gods morele eis van een rein zondeloos

leven?
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• We zagen reeds dat wij de wet niet kunnen houden. De wet is niet een manier om het heil 

te verwerven, maar een tuchtmiddel (Gal. 3:19-24). De wet laat juist onze zondigheid zien 

(Rom. 5:20).

• De rechtvaardiging die Christus bewerkt, betekent dat de veroordelende werking van de 

wet buiten werking gesteld wordt. Er is rechtvaardiging 'buiten de wet om', zegt Paulus 

(Rom. 3:21). Gelovigen worden gerechtvaardigd 'zonder werken der wet' (Rom. 3:28).

Uitermate belangrijk is het om te zien hoe deze rechtvaardiging, d.w.z. rechtvaardigverkla-

ring, naar ons toekomt.

• Het is iets wat God in Christus doet. Wij doen er helemaal niets aan. Jezus vervult de wet 

in onze plaats, Jezus sterft in onze plaats. Wij kijken slechts vol verwondering toe.

• Wij zijn gerechtvaardigd door genade. Het is een gave van God, niet iets wat de mens ooit 

zal of zou kunnen doen (Rom. 3:22,24; 5:2; Ef. 2:8).

• Het is 'in Jezus' dat wij gerechtvaardigd worden (Rom. 6:11; 8:1-2; 1Kor. 1:2; 2Kor. 5:17; 

Gal. 3:26; Ef. 1:4-11; 2:10). D.w.z. door te geloven in Jezus' werk, te vertrouwen op wat Hij 

deed. Door één te worden het Hem (Rom. 6:1-14). Door geloof worden wij gerechtvaardigd.

• Met deze term 'in Christus' spreken wij reeds over de toeëigening van het heil door de gelo-

vige. Het beantwoorden van het aanbod dat God in Christus objectief tot stand heeft ge-

bracht. We zullen daar in de komende twee lessen dieper op ingaan.

13.6  De wet van Christus

Als laatste dan toch nog iets over de wet, de wet van Christus om precies te zijn (1Kor. 9:21; 

Gal. 6:2). Wie verzoend is met God door Christus en met Christus één is geworden in diens 

dood en opstanding, heeft nieuw leven ontvangen. In dit nieuwe leven mogen wij in hechte 

verbondenheid met Christus, levend uit de genade en door de kracht van de Heilige Geest de 

wet van Christus vervullen.

Dat is een wet die veel strenger is dan de wet van Mozes. Immers, we zien hoe Jezus in de 

Bergrede (Mt. 5-7) de wet juist aanscherpt. Tegelijk echter is die wet veel gemakkelijker te 

houden. We doen het nl. niet meer uit eigen kracht dwars tegen de eigen zondige natuur in. 

Nee, we doen het met een nieuwe natuur die van nature Gods wil doet (Hebr. 8:8-12).

13.7  Conclusie

We kunnen rechtvaardiging als volgt definiëren:
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Definitie van rechtvaardiging:

Rechtvaardiging is onze rechtvaardigverklaring door God op grond van 
Christus' verlossingswerk, waarbij diens rechtvaardigheid op ons van 
toepassing wordt gemaakt wanneer wij in Hem geloven en op zijn werk 
vertrouwen en daardoor één worden met Christus in zijn dood en 
opstanding.

Rechtvaardiging is de andere kant van verzoening. Verzoening is op God gericht: genoegdoe-

ning voor de zonden doen. Rechtvaardiging is gericht op de gelovige: het resultaat van de 

verzoening is de onschuldigverklaring van de gelovige. Rechtvaardiging en verzoening zijn 

dus voor het gemak van de studie uit elkaar gehaald. In de verhouding tot God zijn deze be-

grippen sterk met elkaar verweven. Dat geldt natuurlijk ook voor veel andere termen die we 

tegenkomen in de komende studies.

Wij worden dus in Christus gerechtvaardigd. Het slaat op onze identificering met Christus. 

Maar tevens is er de realiteit dat Christus in ons is. Dit wijst vooruit naar de studie over heili-

ging: Christus in ons.

13.8  Vragen

1. Paulus zegt dat er buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar is geworden (Rom. 

3:28). Wat bedoelt hij daarmee?

2. Wat houdt rechtvaardiging in?

3. Wat is onze bijdrage in onze rechtvaardiging?
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14. Bekering

Petrus antwoordde: Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder 

aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. - 

Hd. 2:38. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: (...) Wat moet ik doen om ge-

red te worden? Ze antwoordden: Geloof in de Heer Jezus en u zult gered 

worden, u en uw huisgenoten. - Hd. 16:30-31

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

14.1  Introductie

Bekering is het woord dat we gebruiken om iemands beslissing aan te duiden om volgeling 

van Jezus te worden. Vaak wordt het als verzamelterm gebruikt voor alles wat er gebeurt als 

iemand tot geloof komt. Dat is niet juist.

• Andere termen zijn: tot geloof komen, wedergeboren worden, verzoend worden met God, 

gerechtvaardigd worden, nieuw leven ontvangen, verlost worden. Al deze termen duiden 

een specifiek onderdeel of aspect aan van het grote werk van God in een mensenleven. Ook 

de doop hoort daarbij.

• Wij moeten deze termen loskoppelen om er een duidelijk beeld van te krijgen om zodoende 

een fundament voor ons geloofsleven te leggen.

• Twee termen hebben we al achter ons liggen: verzoening en rechtvaardiging. Deze termen 

duiden de aard van het verlossingswerk van Christus aan het kruis en wat er gebeurt wan-

neer iemand door het geloof één wordt met Jezus in zijn dood en opstanding.

• We hebben tot nu toe vooral gekeken naar de objectieve kant van het verlossingswerk, nl. 

wat Jezus gedaan heeft. Nu moeten we de subjectieve kant belichten, nl. hoe iemand per-

soonlijk verlost wordt en wat met die persoon gebeurt.
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• We gaan twee termen behandelen, bekering en wedergeboorte, die slaan op wat er bij ie-

mand gebeurt die tot geloof komt. In deze les de eerste van deze twee, bekering.

Wat is bekering? Na deze studie weet je, technische gezien, precies wat het inhoudt, maar je 

zult de stap van bekering uiteindelijk zelf moeten zetten. Het is en wilsbeslissing tot een gro-

te verandering in je leven.

• Bekering is gehoor geven aan de oproep en opdracht van God om de vrije wil uit te oefenen 

om een beslissing te nemen naar 'God toe' (Hd. 2:38 en Hd. 16:31).

• In het NT wordt het Griekse woord 'metanoio' gebruikt dat 'anders gaan denken' betekent. 

Een 'anders denken' waaruit een andere levenswandel volgt.

• Het is een ommekeer van 180 graden - in gang gezet door de wil - van de ene denkwijze (en 

daarmee gepaard gaande levenswandel) tot de andere (en de daarmee gepaard gaande 

levenswandel). Het leven krijgt een andere gerichtheid en een ander doel.

• Bekering is dus niet Jezus als Redder aannemen zonder dat daar persoonlijk consequenties 

aan verbonden zijn. 

• Bekering is ook een genadewerk van God. Hoewel wij daadwerkelijk zelf in actie komen, 

bewerkt God op bijzondere wijze de bereidwilligheid en verootmoediging (Joh. 16:8-11, 

maar daarover later meer; [vgl. ook Fil. 2 - het is God die het willen en werken in u 

bewerkt]).

14.2  Bekering heeft twee kanten

We onderscheiden in het bekeringsproces twee zaken:

1. Iets waar we ons van af moeten keren en

2. iets waar we ons naar toe moeten keren.

De verkondiging van het evangelie gaat altijd gepaard met een oproep. Petrus zegt bijv. 

'bekeert u en laat u dopen' (Hd. 2:38). Paulus zegt: 'vertrouw op (geloof in) de Here en gij 

zult behouden worden' (Hd. 16; zie ook Hd. 17:30).

14.2.1  Bekering en berouw

De ene kant van bekering toont het negatieve aspect: het afkeren van de verkeerde levens-

wandel. Het berouw hebben over de zonde.

Er zijn twee woorden in het NT die gebruikt worden voor berouw en bekering:
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• metamelomai: 'een gevoel van zorg, bezorgdheid of spijt hebben', in het Nederlands door-

gaans vertaald met 'berouw'.

• metanoio (we zijn dit woord hierboven al tegen gekomen): 'anders gaan denken over iets' 

of 'andersdenkend worden' (uiteraard vanuit de diepe overtuiging dat het ook zo is), in het 

Nederlands doorgaans vertaald met 'bekering'.

Bij ons moeten beide zaken aanwezig zijn: spijt en een gedachteverandering.

Het tweede woord 'metanoio' wordt gebruikt door Johannes de Doper (Mt. 3:2) en Jezus 

wanneer ze de komst van het koninkrijk van God aankondigen (Mt. 4:17). 'Bekeert u...' roept 

ook Petrus uit op de Pinksterdag (Hd. 2:38). Mensen oproepen tot bekering hoort bij de op-

dracht die Jezus geeft (Lk. 24:46-47).

• Bekering is dus een universele voorwaarde om gered te worden. Paulus zegt in Athene dat 

God gebiedt dat alle mensen overal tot bekering komen (Hd. 17:30).

• Bekering/berouw is ten diepste: van God ingegeven spijt over de zonde die men gedaan 

heeft, gepaard gaand met een resoluut besluit om zich daarvan af te keren35. Het is een ca-

pitulatie, een opgeven van rebellie, door het stof gaan, zonde erkennen.

• Uit deze studie blijkt ook dat er geen 'goedkope genade'36 bestaat. Je kunt niet het offer van 

Jezus aanvaarden zonder diep van binnen te (willen) veranderen. 

14.2.2  Geloof en vertrouwen

De andere kant van bekering toont het positieve aspect: het keren tot God. Dit keren tot God 

wordt aangeduid met geloof en vertrouwen. Het is het aanspraak maken op de beloften in en 

het werk van Christus.

In het NT wordt er één woord gebruikt (pistis) dat zowel geloof als vertrouwen betekent.

• De eerste betekenis, geloof, slaat op het verstand. Het voor waar aannemen van wat ie-

mand zegt of beweert. Zie o.a. Mt. 9:28; Heb. 11:6 (zie ook: 1Joh. 4:1; Mt. 8:13).

• De tweede betekenis, vertrouwen, heeft betrekking op een relatie. Geloven dat iemand te 

vertrouwen is; dat je op iemand kunt bouwen. Zie o.a. Hd. 10:43; Mt. 18:6 (zie ook: Mk. 

1:15; Joh. 2:11; Hd. 19:4; Joh. 1:12; 3:18; Hd. 9:42; 11:17).

35. vrij vertaald naar Christian Theology, M.J. Erickson, p. 937

36. 'Cheap grace' was een term die geïntroduceerd werd door Dietrich Bonhoeffer.
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Beide betekenissen, geloof en vertrouwen zijn van toepassing op iemand die tot geloof komt:

• Het is instemmen met feiten (geloof) en een relatie met een persoon (vertrouwen).

• Het zijn feiten over God (geloof), maar het is ook de zelfopenbaring van God 

(vertrouwensrelatie).

Geloof en verstand zijn niet tegengesteld aan elkaar zoals wel eens wordt gedacht.

• Het is waar dat het geloof dingen beweert die de rede niet kan bewijzen.

• Wat het geloof beweert is echter wel volstrekt logisch (zelfs daar waar het mysterie is).

• Het verstand is onderworpen aan de zondige natuur, maar kan wanneer, juist aangewend, 

aanleiding geven tot een stap van geloof.

• Geloof is een bepaalde vorm van weten, nl. door de Heilige Geest in ons hart (maar niet 

buiten de logica - die ons door God geschonken is - om).

• Een oproep tot geloof wordt altijd gedaan op basis van (niet sluitend, maar wel overtui-

gend) bewijsmateriaal (Lk. 7:19; Joh. 20:25; 1Kor. 15:1-5).

14.2.3  De twee kanten van bekering

Bekering is afkeren van (berouw, andersdenkend worden) en omkeren naar (geloof, vertrou-

wen):

Afkeren van:

- afkeren van de rebellie tegen de Schepper

- afkeren van zelfbeschikking (jezelf als god)

- afkeren van de afgoden in je leven

- afkeren van de zinloosheid van het bestaan zonder God

- afkeren van een immorele, onrechtvaardige, levenswandel

- afkeren van slavernij aan satan

Bekeren tot:

- geloven dat God bestaat (vgl. Hebr. 11:6)

- erkenning van je Schepper als Heer van je leven

- erkenning van je morele verwordenheid, schuldwaardigheid t.o.v. God

- onderwerping aan de wil van God

- het aanbod van het heil dat God in Christus aanbiedt
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- je vertrouwen stellen op God

- een nieuwe levenswandel, nieuwe gerichtheid

Tegelijk is het zo dat berouw en geloof niet van elkaar gescheiden kunnen worden:

• Als je berouw hebt zonder geloof, heb je wroeging. Judas had wroeging nadat hij Jezus ver-

raden had. Het leidde niet tot geloof, maar zelfvernietiging.

• Als je geloof het zonder berouw, heb je intellectuele instemming zonder morele ommekeer, 

kennis zonder transformatie. Jacobus zegt dat de demonen ook geloven, maar zij sidderen. 

(Zie ook Heb. 11:6.)

14.3  Bekering is een proces

Bekering is altijd een proces. Het kan een proces zijn dat heel erg kort duurt. Zo kort dat het 

bijna in een moment lijkt te gebeuren. Denk aan de mensen die zich bekeerden op de eerste 

Pinksterdag in Handelingen 2 (En verder: Hd. 9:4-18). Bekering kan ook langere tijd in be-

slag nemen. Zo zou het met Nicodemus gegaan kunnen zijn (Joh. 3; 19:39 en verder: Hd. 

16:14). 

We onderscheiden in het bekeringsproces verschillende stappen die gaan van ongehoor-

zaamheid tot gehoorzaamheid aan God. Al deze stappen kunnen in een vloeiende beweging 

zich voltrekken in het hart van een persoon, maar het kan ook een tijd duren voordat het 

proces voltooid is.

In het overzicht hieronder zijn de verschillende stappen zoveel mogelijk uitgesplitst, maar 

het onderscheid tussen de afzonderlijke fasen is niet altijd zo duidelijk aan te wijzen bij een 

persoon die een bekeringsproces doormaakt.

Het proces van bekering:

- staat van ongehoorzaamheid aan God

- horen van de boodschap van het evangelie

- evalueren van de boodschap (Is het waar? Geldt het voor mij?)

- Erkennen van de boodschap (het is waar)

- Consequenties berekenen

- In actie komen in negatieve zin (verwerpen van het oude)

- In actie komen in positieve zin (aannemen van het nieuwe)
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- Transitie voltooid in denken en handelen

- staat van gehoorzaamheid

Naast dat bekering een kort of langdurig proces kan zijn, is het ook belangrijk te erkennen 

dat iedereen op zijn eigen manier tot bekering komt. Er zijn net zoveel bekeringsverhalen als 

er bekeerlingen zijn.

14.4  Bekering is een wilsbeslissing

Bekering benadrukt de menselijke kant van het tot geloof komen. Er is een oproep van God 

om tot bekering te komen. 

• Als het geheel Gods daad was en onze wil daarin geen rol speelde, zou er geen evangelie 

verkondigd hoeven te worden. God bekeert dan immers mensen. God bekeert echter niet, 

wij moeten de stap tot bekering zetten.

• We hebben in Hd. 2:37-38 en Hd. 16:31 en vele andere plaatsen duidelijk te maken met een 

actieve gebiedende wijs. Dus niet: 'Je wordt bekeerd', of zelfs niet: 'Wordt bekeerd', maar 

'Bekeer je!'.

• Daar staat tegenover dat als het waar is dat de mens geheel verdorven is, het ook waar 

moet zijn dat de mens niet in staat is zichzelf te bekeren. Hij zou dan immers zelf bijdragen 

aan zijn redding.

De oplossing is een balans zoeken37.

• Ja, het is waar dat de mens moreel verdorven is en niet in aan zijn redding kan bijdragen.

37. Voor sommigen is de gedachte dat wij zelf met onze eigen wil ons tot God zouden kunnen keren 
verwerpelijk. De mens is immers verdorven en onze redding is geheel en al het werk van God. Dus ook onze 
bekering is een werk van God. Dit heeft te maken met de leer van de dubbele uitverkiezing of dubbele 
predestinatie die leert dat God mensen uitverkiest tot het heil en anderen uitverkiest tot de hel. We gaan daar in 
deze uitgebreide voetnoot iets dieper op in. T.a.v. de dubbele predestinatie: (A) Zelfs als de dubbele 
predestinatie onverkort gehandhaafd wordt, blijft het feit dat wij in een wereld leven - door God geschapen - 
waarin wij een vrije wil hebben. (B) Van onze kant naar God toe kijkend worden wij geconfronterd met onze 
vrije wil en de opdracht die te gebruiken; vanuit zijn perspectief is het een genadewerk van God. (C) We 
gebruiken onze vrije wil toch ook om te zondigen? Daar doen we toch ook niet moeilijk over? Waarom dan niet 
om een stap van bekering en geloof te maken? (D) De vrije wil is ook een gave van God. (E) De verkiezing tot 
verdoemenis kan mogelijk verklaard worden in het licht van Gods alwetendheid en dus zijn (voor)kennis van 
wat gaat komen. God weet wat iemand gaat kiezen en op grond daarvan wordt gezegd: 'God verhardde zijn 
hart'. (F) De bekeringsboodschap van Jezus en de apostelen in het NT is nooit: 'er is heil, dus ga nu in een 
hoekje wachten tot je het ontvangt', nee, de boodschap is: 'er is heil in Christus, dus bekeer u en laat u dopen'. 
Zoals deze studie laat zien, roepen de predikers in het NT keer op keer mensen op om te kiezen en zich te 
bekeren. Zie ook in het OT Joz. 24:15. Kies voor God en je zult merken dat je door God gekozen bent. (G) Als 
wij geheel passief tot bekering komen dan is het geen liefde meer tussen ons en God, maar een bijna 
mechanische determinatie.
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• Het is tevens waar dat mensen opgeroepen worden om zich te bekeren en dat ze hun wil 

daarbij moeten gebruiken. De Bijbel legt duidelijk de verantwoordelijkheid om te handelen 

bij de mens.

• Uiteindelijk is het zo dat ook het bekeringsproces een genadewerk van God in onze harten 

is. God stelt ons als het ware in staat om voor Hem te kiezen. Maar de verantwoordelijk-

heid van de mens om de genade te beantwoortden blijft daarbij overeind.

• Het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde (Joh. 16:8-11) en deze overtuiging leidt tot 

de bekeringsstap.

Je zou kunnen zeggen dat bekering slaat op het menselijk aandeel in de verlossing, terwijl 

wedergeboorte slaat op het aandeel van God. Zo mogen wij er naar kijken, maar, zoals 

gezegd, het is alles genade van God. 

14.5  Eén Bekering en vele bekeringen

Een mens komt maar één keer tot bekering. Daarnaast is het wel zo dat hij zich vele malen in

zijn leven opnieuw tot God moet bekeren. Er is één Bekering, maar er zijn vele bekeringen. 

• Eén daad van berouwvolle bekering, maar vele malen dat men spijt heeft over zonde in het 

persoonlijk leven.

• Eén daad van geloof in het offer van Christus, maar vele stappen van geloof. 

14.6  Tot bekering komen

Tot bekering komen is niet moeilijk en tegelijk moeilijk.

• Wel moeilijk, omdat je soms zoveel mentale barrières van verkeerde manieren van denken 

moet overwinnen. Vooral ook moeilijk, omdat je tot overgave, capitulatie moet komen, er-

kenning van je eigen morele schuld tegenover God en je onvermogen het zelf op te lossen.

• Niet moeilijk, omdat je alleen maar het offer van Christus in jouw plaats hoeft te aanvaar-

den. Het is alles genade. God heeft jou lief en gaf zijn eigen Zoon.

14.6.1  De stap zetten

Hoe doe je het dan, tot bekering komen? Je kunt zelf of samen met iemand anders eenvoudig

het zgn.  zondaarsgebed bidden:

 'God, hier ben ik dan. Ik kom zoals ik ben, zondig, d.w.z. met een morele schuld tegenover 

U, mijn Schepper. Ik vraag vergeving voor mijn zonden en vraag om een nieuw hart. Ik 
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stel mijn vertrouwen op Jezus, uw Zoon, die U naar de aarde stuurde om de mensheid te 

redden en die voor mijn zonden gestorven is aan het kruis. Neem mijn leven, alstublieft, 

en maak het nieuw. Mag Jezus door de Heilige Geest in mijn leven gaan wonen en mag 

mijn leven voortaan voor u zijn. In Jezus naam. Amen.'

14.6.2  Hoe weet ik dat ik gered ben?

Als je oprecht de stap naar God hebt gezet, mag je weten dat zijn beloften waar zijn. Zijn ver-

geving en verzoening wordt jouw deel. Jezus is je leven binnen gekomen.

Denk aan het voorbeeld van de man die een poort binnenging. Boven de poort hing een bord:

'Kom binnen, en bekeer je'. Eenmaal binnengekomen draaide de man zich om en zag aan de 

binnenkant een ander bord: 'Je bent uitverkoren'. Hij moest zelf een wilsbesluit nemen om 

het heil te aanvaarden. Na eenmaal de bekeringsstap gezet te hebben, ontdekte hij dat hij 

uitverkoren was. 

Uitverkorenen zijn dat 'in Christus'. Wie dus zijn vertrouwen op Jezus stelt, blijkt vervolgens 

'in Christus' uitverkoren te zijn.

14.7  Tenslotte

De definitie van bekering luidt als volgt:

Definitie van bekering:

Bekering is een door Gods genade bewerkte respons van een mens op de 
evangelieboodschap waarbij hij of zij zich berouwvol afkeert van de zonde 
en rebellie jegens God en zich in geloof en vertrouwen op het plaatsver-
vangende verzoeningsoffer van Christus aan het kruis bekeert tot God.

Zoals eerder gezegd, je weet, technische gezien, precies wat bekering inhoudt, maar je zult de

stap van bekering uiteindelijk zelf moeten zetten. Heb berouw over je zondige levenswandel 

en keer je met heel je hart tot God. Geloof in je Schepper en vertrouw op het offer van Jezus 

die voor jouw zonden de straf gedragen heeft aan het kruis.
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14.8  Vragen

1. Bekering heeft twee kanten. Welke twee?

2. Wat is de rol van de mens in zijn bekering?

3. Wat is het verschil tussen geloof en vertrouwen?

4. Zijn alle bekeringen hetzelfde? Motiveer je antwoord.
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15. Wedergeboorte

Jezus zei: Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, 

kan het Koninkrijk van God zien. (...) Niemand kan het Koninkrijk van God 

binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. - Joh. 3:3,5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

15.1  Introductie

Jezus zegt dat het Koninkrijk van God slechts binnen kunnen gaan wanneer we opnieuw ge-

boren worden. Deze studie gaat daarover.

In de vorige studie spraken we over bekering. Hoe verhoudt bekering zich tot wedergeboorte.

• Simpel gezegd is wedergeboorte de goddelijke kant van de zaak, terwijl bekering ziet op de 

menselijke verantwoordelijkheid. (Daar staat tegenover dat tegelijkertijd bekering een 

werk van Gods Geest in ons is.)

• Een tweede verschil is dat bekering is een proces is, terwijl wedergeboorte een plotselinge 

gebeurtenis is. Op het moment dat je daarvoor klaar bent, wordt je geboren door de Heilige 

Geest.

• Een derde verschil is dit. Bekering is een 'technische' term die inzichtelijk maakt welke ver-

antwoordelijkheid men heeft. De term 'wedergeboorte' is daarentegen beeldspraak. Dat 

komt omdat wedergeboorte iets ongrijpbaars en onverklaarbaars is.

Je kunt niet een discipel van Jezus worden zonder bekering (berouw en geloof) en ook niet 

zonder wedergeboorte. Zonder wedergeboorte ben je niet in staat het Koninkrijk van God te 

zien (Joh. 3:3). Je kunt het dan ook niet binnengaan (3:5). Beide horen dan ook bij elkaar:

• Op bekering die echt is (berouw én vertrouwen) volgt onlosmakelijk de wedergeboorte.
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• Bekering is onze respons op Gods oproep. Wedegeboorte is Gods respons op onze 

bekering.

Wedergeboorte actualiseert en realiseert de 'ommekeer'  van de bekering. Het resulteert in 

een diepgaande radicale ommekeer van het hart en het leven. Het is een transformatie van 

onze hele persoonlijkheid,

• die ons kinderen van God maakt door Jezus,

• die ons in staat stelt God persoonlijk te kennen,

• en het mogelijk maakt de werking van de Heilige Geest te ervaren.

15.2  De beeldspraak van wedergeboorte

15.2.1  Waarom beeldspraak i.p.v. een precies woord ter aanduiding?

Wedergeboorte is een moeilijk te begrijpen concept. Hoe komt dat?

1. Wedergeboorte is geestelijk. Het is geheel anders dan wij zijn en denken. Het is 'verbon-

den worden met de goddelijke natuur' waartegen de zondige natuur in opstand is ge-

komen. Rom. 3:9-20 schetst een beeld van de mens dat - indien waar - voor de redding 

van de mens meer vergt dan een bijsturing of aanpassing. Geen wonder dat Nicodemus 

in Johannes 3 er niets van snapte.

2. Vanwege onze morele verdorvenheid. Wedergeboorte is, hoewel wij er naar kunnen ver-

langen, toch iets wat weerstand oproept omdat het ons wijst op onze morele verdorven-

heid. Er is echt niets in ons dat goed is (Rom. 3:10-20) en kan bijdragen tot ons heil.

Wat is wedergeboorte? We zien dat de beeldspraak wel heel erg toepasselijk is:

15.2.2  De wedergeboorte spreekt ook over sterven en opstanding

Wedergeboorte verwijst naar de opstanding van Jezus (meer daarover onder (c)):

• Jezus zei dat de graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dragen (Joh. 12). Hij sprak 

daarmee over zijn eigen dood die leven voort zou brengen.

• Uit zijn dood komt nieuw leven voort. Aan dit nieuwe leven krijgen wij deel. Het begin 

ervan is onze wedergeboorte.

Met Jezus' opstanding maakt God een begin met de 'herschepping', de nieuwe schepping.
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• Paulus zegt in 2Kor. 5:16-21 dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus, die voor ons tot 

een vloek werd aan het kruis.

• Wedergeboorte verwijst dus naar ons beginpunt in deze nieuwe schepping. Paulus spreekt 

daar onder ander over in 1Kor. 15:35-57.

15.2.3  Opnieuw geboren worden

We spreken dus over opnieuw geboren worden.

• Het is verbonden met de opstanding van Jezus Christus

• Het is verbonden met de nieuwe schepping die baan breekt met die opstanding

• Het is in zekere zin dus een letterlijk geboren worden, maar dan geestelijk: van geestelijk 

dood tot kinderen van de levende God.

Enkele aspecten van die geestelijk wedergeboorte die tonen dat we geestelijk dan ook als 

baby's beginnen:

• Wij krijgen een nieuwe natuur. Dit is het begin van een proces wat onze ziel (gerichtheid en 

levenswandel) en uiteindelijk ook ons lichaam zal omvatten (1Kor. 15:35-57).

• Toen God Adam schiep, blies God hem de levensadem in de neus. Levensadem kan ook 

vertaald worden met Geest. Zoals Adam door Gods Geest een levend wezen werd zo wor-

den wij door de Geest van God geestelijk tot leven gewekt.

• Mensen die net christen zijn, zijn heel letterlijk geestelijke baby's, die geestelijke melk no-

dig hebben (1Pet. 2:2) en geestelijk tot volwassenheid moeten groeien (Hebr. 6:1-5). De 

beeldspraak past dus goed in de ontwikkeling van het christelijk leven.

Wedergeboorte is volstrekt nieuw: iets wat de natuurlijke mens niet kan bereiken uit zichzelf.

Niemand wordt uit zichzelf geboren, het overkomt je. Zo is het geestelijk ook.

15.3  De wedergeboorte is een werk van God

Onze wedergeboorte is iets waarbij God op bijzondere wijze betrokken is. In algemene zin:

1. Wie wedergeboren wordt, is uit God geboren (Joh. 1:13; 1Pet. 1:23; 1Joh. 2:29; 5:1,4).

2. Wie wedergeboren is, leert God kennen en begint een relatie met God.
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3. God komt in zijn hart wonen. Jezus zei tegen de discipelen: 'Indien iemand Mij liefheeft, 

zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem 

komen en bij hem wonen' (Joh. 14:23).

Zowel God de Vader, Jezus Christus al de Heilige Geest hebben een aandeel in onze 

wedergeboorte. 

• Dat komt omdat wedergeboren zijn niet zomaar 'nieuw leven' betekent, maar ten diepste 

betekent dat we deel krijgen aan Gods leven, aan God zelf.

• Laten we de afzonderlijke betrokkenheid van Vader, Zoon en Geest eens nader bekijken.

15.3.1  De basis van de wedergeboorte, Christus' opstanding

De wedergeboorte is mogelijk gemaakt door het werk van Christus. Daar moeten we dus 

goed naar kijken:

• Christus is in onze plaats gestorven en heeft zo de straf voor onze zonden op zich genomen. 

Dat was mogelijk, omdat Hij in onze plaats een volmaakt leven leidde, d.w.z. de wet van 

God vervulde.

• Het verlossingswerk wat Christus volbracht heeft, wordt op ons persoonlijk van toepassing 

gemaakt doordat wij ons vereenzelvigen, d.w.z. één worden, met Christus in zijn dood.

• Dit is de ene kant van wedergeboorte: het af laten sterven van de oude natuur, de oude 

mens, in ons aan het kruis (Gal. 5:24-25).

• Maar die eenwording met Christus gaat verder: wij staan op uit de dood samen met Chris-

tus (1Pet. 1:3). Dit nieuwe leven gaan wij binnen door de wedergeboorte (Rom. 6:4-5, 8, 11; 

Ef. 2:1, 5-6).

Christus wordt dan ook door Paulus vergeleken met Adam. Door Adam kwam de dood het 
menselijk ras binnen (Rom. 5:12). Door Christus (de 'tweede Adam') het nieuwe leven (Rom. 
5:15-17; 1Kor. 15:21-22).

• Dit leven is het eeuwige leven (Joh. 3:36; 5:24 ; 6:40,47).

• In Christus zijn gelovigen een nieuwe schepping (2Kor. 5:17).

15.3.2  Het bewerken van de wedergeboorte, de Heilige Geest

Wedergeboorte is vooral het werk van de Heilige Geest.

• De belangrijke passage in Joh. 3:5-8 laat zien dat we moeten geboren worden uit de Geest.
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• Joh. 7:38-39 toont dat het wedergeboren worden hetzelfde is als (of gepaard gaat met het) 

ontvangen van de Heilige Geest.

• Een mooie ilustratie van het ontvangen van de Heilige Geest zien we wanneer in Handelin-

gen 2 alle gelovigen op wonderlijke wijze getransformeerd worden als de Heilige Geest 

wordt uitgestort. (Let wel: er is een verschil tussen het wedergeboren worden door de Hei-

lige Geest en het gedoopt worden met de Heilige Geest in Handelingen 2. In het laatste ge-

val is er sprake van een speciale toerusting door de Geest voor hen die reeds wedergeboren 

zijn door de Geest. Daarover meer in de vervolgcursus).

• Paulus spreekt over 'het bad der wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest' (Tit. 

3:5).

15.3.3  Het resultaat van wedergeboorte, kinderen van de Vader

Ook God de Vader is nadrukkelijk betrokken bij de wedergeboorte (Jac. 1:18).

• God de Vader stuurde Jezus naar de wereld om de mensen te redden (Joh. 3:16)

• Jezus zegt dat niemand in Hem kan geloven tenzij de Vader Hem trekt (Joh. 6:44,65).

• Wedergeborenen maken deel uit van Gods huisgezin (Joh. 14:23; Gal. 3:26; Ef. 2:19).

• Wij mogen God Vader noemen en mogen ons zijn kinderen weten (Joh. 1:12; Joh. 20:7).

Definitie van wedergeboorte:

Wedergeboorte is het beeld dat spreekt van de totale verandering en 
vernieuwing die door de Heilige Geest in ons volbracht wordt wanneer wij 
tot geloof komen waarbij de verzoening en rechtvaardiging die door Chris-
tus volbracht zijn aan het kruis op ons persoonlijk van toepassing worden 
gemaakt en wij kinderen van God worden.
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15.4  Wedergeboren zijn

15.4.1  Hoe weet ik of ik wedergeboren ben?

Wedergeboorte is een plotselinge, eenmalige enkelvoudige gebeurtenis38. Je weet niet wan-

neer het gebeurt, maar merkt dat het gebeurd is. Het is onzichtbaar, ongrijpbaar, maar tege-

lijk zo krachtig en transformerend. 

Dat bedoelde Jezus toen Hij zei: 'De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, 

maar gij weet niet vanwaar hij komt of waar hij heengaat. Zo is eenieder die uit de Geest 

geboren is' (Joh. 3:8).

I.p.v. precies aan te geven wat nu wedergeboorte is, kunnen we er beter over spreken als een 

bovennatuurlijke verandering in de neigingen en impulsen van het individu39.

Het is weliswaar ongrijpbaar, maar de gevolgen zijn merkbaar. Net zoals je de wind van een 

storm niet kunt zien, maar wel de gevolgen van die wind, zo is wedergeboorte onzichtbaar, 

maar de gevolgen zijn overduidelijk:

• Je gaat het Koninkrijk van God zien (je snapt wat God doet, wie God is) (Joh. 3:5).

• Je krijgt honger naar Gods Woord en de dingen van God.

• Er komt een bovennatuurlijke blijdschap in je hart die los staat van omstandigheden.

• Je wilt alleen nog maar God dienen.

• Je zult deel uitmaken van Gods volk en gaven ontvangen van de Heilige Geest.

Een bekende passage in OT over wedergeboorte Ezech. 11:19-20 laat nog iets zien van wat er 

gebeurt bij de wedergeboorte. We krijgen een nieuw hart. Dit nieuwe hart van vlees komt in 

de plaats van het 'stenen' hart. Op dit nieuwe hart is de wet van God geschreven: Gods wil is 

in ons binnenste, maar óók de daarmee gepaard gaande kracht om die wil te doen: de Heilige

Geest.

38. De bijbel spreekt altijd over gelovigen als (reeds) wedergeboren en niet als mensen die bezig zijn te worden
wedergeboren (Kijk bijv. naar: Joh. 1:12-13; 2Kor. 5:17; Ef. 2:1, 5-6, Jac. 1:18; 1Pet. 1:3, 23; 1Joh. 2:29; 5:1, 
4).

39. Christian theology, Erickson, p. 945.
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15.4.2  Wedergeboorte, hoe nu verder?

Het vreemde aan de wedergeboorte is, dat het geheel anders is dan wij zijn of kunnen doen. 

In dat opzicht is het geheel 'onmenselijk'. Tegelijk constateren we dat wedergeboorte niet te-

gen de tegen menselijke natuur ingaat (of onnatuurlijk is). Wedergeboorte maakt ons pas 

écht mensen, omdat wij hersteld worden in onze oorspronkelijke relatie met God onze 

Schepper en zo weer opnieuw dor Jezus op een nieuwe manier beelddrager van God mogen 

worden.

Wedergeboorte is nog maar het begin. Je wordt als baby geboren. Zo is het ook in geestelijke 

zin. De geestelijke baby moet groeien naar volwassenheid. Dat proces wordt heiliging ge-

noemd en zal in een latere studie aan bod komen. 

15.5  Vragen

1. Op welke wijze is God (Christus, de Heilige Geest, de Vader) betrokken bij wedergeboorte?

2. Waarom gebruikt Jezus de beeldspraak van de wedergeboorte?

3. Hoe weet je of je wedergeboren bent?
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16. Doop

Petrus antwoordde: Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder 

aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw uw zonden. 

Dan zal u de Heilige Geest geschonken worden... - Hd. 2:38. Ga dus op weg 

en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 

Vader en de Zoon en de  Heilige Geest... - Mat. 28:19.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

16.1  Introductie

Het onderwerp van deze studie is de doop. Over de doop bestaan uiteenlopende opvattingen.

Deze opvattingen hebben consequenties voor wie er gedoopt worden (kinderen of volwasse-

nen), hoe er gedoopt wordt (onderdompeling of besprenkeling), hoe je lid wordt van de kerk 

(middels de doop of belijdenis).

De doop is dus het onderwerp van veel discussie. Maar belangrijker dan aandacht voor de 

discussie is besef van de centrale plaats van de doop zelf in het leven van christen. De doop is

het uiterlijk teken van alle wonderlijke geestelijke veranderingen die plaatsvinden bij iemand

die tot geloof komt.

16.1.1  De doop, een samenvatting van 4 studies

De doop is een van de twee rituelen die de kerk rijk is. De andere is het avondmaal. De doop 

is een inwijdingsritueel; je wordt erdoor lid van het lichaam van Christus.

De doop is een ritueel, maar ook symbool of zinnebeeld en getuigenis van alles wat plaats-

vindt bij bekering en wedergeboorte. In die hoedanigheid is de doop een soort samenvatting 

van de vier voorgaande studies: verzoening, rechtvaardiging, bekering en wedergeboorte.
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Wanneer we de doop behandelen, komen deze begrippen een voor een terug en worden ze 

door de doop zichtbaar gemaakt.

16.1.2  Historische ontwikkeling

Historische ontwikkeling van de doop:

De doop was in het begin van onze jaartelling een niet onbekend fenomeen onder de Joden.

• In het OT bestond reeds het gebruik van rituele reiniging door water (Num. 19:1-22; Lev. 

14, 15, 16:24-28).

• Vlak voor de jaartelling was er al de gewoonte om mensen die zich tot het Judaïsme wilden 

bekeren te dopen.

• Johannes de Dopers werk bestond uit mensen op te roepen tot bekering. Mensen die aan 

deze oproep gehoor gaven lieten zich door Johannes dopen als teken van deze bekering.

Ook Jezus doopte samen met zijn discipelen (Joh. 3:22). Ook deze doop moet een doop tot 

bekering zijn geweest. Van een doop met de Heilige Geest was op dat moment alleen nog 

maar sprake (vgl. Joh. 1:33). Pas later krijgt de doop de specifiek christelijke betekenis van 

geestelijke transformatie en initiatie in de gemeente van Christus.

• De grote opdracht die Jezus aan de apostelen geeft bevat de aanwijzing dat discipelen ge-

doopt moeten worden (Mt. 20:18-20). Vanaf het eerste moment dat de kerk ontstaat (door 

de doop met de Heilige Geest40) worden mensen daarvan lid door gedoopt te worden (Hd. 

2:38, 41).

• De kinderdoop is volgens historische bronnen vrij snel daarna gebruikelijk geworden. In 

het NT vinden wij daar geen sluitend argument of bewijs voor. Het zijn vooral theologische 

redeneringen die aanleiding geven tot het verdedigen en in stand houden van de kinder-

doop (zie later in de studie).

16.2  Doop, een zinnebeeld en samenvatting van onze redding

Wat is de doop nu precies? Zoals gezegd, kunnen we de doop beschouwen als een zin-

nebeeld41 en samenvatting van onze redding.

40. De uitstorting van de Heilige Geest in Hd. 2 is eigenlijk de doop met de Heilige Geest. vgl. Joh. 1:33; Hd. 
1:5

41. Erickson spreekt van de doop als 'token of salvation', een uiterlijk symbool of indicatie van de innerlijke 
verandering die in de gelovige tot stand is gekomen (Christian Theology, p. 1096). De keuze voor het woord 

Leer van Jezus, introductie tot het christelijk geloof

133



Een zinnebeeld, omdat de doop uiterlijk laat zien wat er van binnen in het hart van de  dope-

ling is gebeurd. De dopeling heeft zich bekeerd tot God, heeft zijn vertrouwen gesteld op het 

offer van Jezus aan het kruis en is wedergeboren door de Heilige Geest waardoor Hij eeuwig 

leven heeft ontvangen.

Daarom is er in zekere zin sprake van een samenvatting: 

• Verzoening: De doop verwijst naar het sterven van Jezus en zijn opstanding uit de dood. 

Het is de dopeling die de doop ondergaat en zich daarmee zinnebeeldig vereenzelvigt met 

het offer van Jezus.

• Rechtvaardiging: De eenwording met Jezus in zijn dood, leidt tot de eenwording met Jezus 

in zijn opstanding. Uit het water rijst een nieuwe mens omhoog die niets van doen heeft 

met die oude mens met zijn zondige natuur. De dopeling is gereinigd van zijn zonden.

• Bekering: Met de doop geeft de bekeerling aan dat het hem menens is. Hier vindt een defi-

nitieve stap plaats, een overgang van het ene naar het andere, een afkeren van het oude en 

het zich keren in geloof tot het nieuwe. De doop is een doorgang naar de nieuwe 

levenswijze.

• wedergeboorte: De dopeling 'sterft' symbolisch in het water en wordt door de Heilige Geest 

geboren in het eeuwige leven van God. De doop is tevens beeld van het ontvangen van de 

Heilige Geest. Meestal worden dopelingen de handen opgelegd om de Gest te ontvangen. 

Dit heet gedoopt worden met de Heilige Geest. Wedergeboorte en doop met de Heilige 

Geest hangen nauw samen. Het zijn onderscheiden zaken die niet te scheiden zijn.

Definitie van de doop:

De doop is een zinnebeeld van onze bekering van de zonde tot Christus 
waarbij wij ondergedompeld worden in water in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest en toont onze eenwording met Hem in zijn dood 
en opstanding waarin wij door de Heilige Geest worden wedergeboren en 
met de Heilige Geest gedoopt worden en zo toegevoegd aan het lichaam 
van Christus, de gemeente.

Het begruik van het woord zinnebeeld komt hieruit voort dat de doop meer is dan een symbool. Als zinnebeeld 
geeft het als het ware een grafische voorstelling van wat bij de gelovige is gebeurd.
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16.3  Vijf aspecten van de doop

De doop kent vijf accenten of zwaartepunten:

1. In de doop belijdt de gelovige zijn eenwording met Christus.

2. De doop symboliseert het werk van de Geest, zowel wedergeboorte als doop met de Geest.

3. De doop is een initiatie in de kerk, een daad van toetreding als lid van het lichaam.

4. De doop is een getuigenis, een proclamatie aan anderen van de grote verandering.

5. Bekering en doop horen bij elkaar; de doop is een daad van (bekerings)geloof.

16.3.1  Eenwording met Christus

Christus heeft voor ons objectief verlossing verworven aan het kruis; het moet subjectief wor-

den toegepast op het individu:

• Jezus is gestorven en opgestaan, daarmee heeft Hij redding voor de wereld verworven.

• Deze redding wordt geactualiseerd in ieder die in Hem gelooft, d.w.z. op het zijn offer ver-

trouwt. Een mens moet dus zich bekeren, geloven dat Jezus voor hem gestorven is.

Wanneer wij geloven dat Jezus in onze plaats stierf, gebeurt het volgende:

• Dan spreken we zoals we eerder zagen over eenwording, identificering met Christus.

• Wanneer dat gebeurt, wordt het verlossingswerk subjectief gemaakt, d.w.z. op een individu 

van toepassing gemaakt.

De doop drukt dit volmaakt uit:

• Het is de gelovige die onder gaat in het water en vervolgens weer te voorschijn komt.

• Hij sterft niet echt, want dat heeft Christus al gedaan voor hem.

• De doop geeft dus uitdrukking aan de eenwording van de gelovige met Christus. Hij drukt 

dit symbolisch uit met de onderdompeling.

We vinden deze eenwording mooi weergegeven in de woorden van Paulus in Rom. 6:1-14. 

Deze passage wordt schematisch als volgt weergegeven:
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Doop is eenwording met Christus in zijn dood:

- afwassen van de zonden

- afleggen van het oude leven

- Jezus' dood (die de straf voor de zonden vd wereld droeg) op jezelf toepassen

- afwijzen van satanische invloeden in je leven en de macht van de zonde

Doop is eenwording met Christus in zijn opstanding:

- nieuw leven in Christus van God door de Geest ontvangen

- de Heilige Geest ontvangen

- door de Geest gedoopt worden tot de gemeente

- overgaan naar het KvG, d.w.z. staan onder de autoriteit v Christus

- deelhebben aan de nieuwe Schepping

16.3.2  De doop symboliseert het werk van de Heilige Geest

Wat heeft de Heilige Geest nu precies met de doop te maken? We onderscheiden twee ter-

men: de wedergeboorte en de doop met de Heilige Geest.

We hebben al geconstateerd dat de Heilige Geest de wedergeboorte bewerkt.

• We moeten door de Geest opnieuw geboren worden (Joh. 3:5-8). 

• Paulus verbindt deze wedergeboorte ook aan de Heilige Geest. Hij spreekt over 'het bad der 

wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest' (Tit. 3:5).

• Aangezien de doop de wedergeboorte symboliseert, stellen we dat de doop het werk van de 

Heilige Geest verbeeldt.

Dan is er ook de term 'doop met de Heilige Geest'.

• Gedurende Jezus'  bediening is er regelmatig een verwijzing naar een komende doop met 

de Heilige Geest, die Jezus zal voltrekken (Joh. 1:33; Mt. 3:11; Mk. 1:8; Lk. 3:16).
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• Dit gebeurt dan ook 10 dagen na de hemelvaart op de Pinksterdag (Hd. 1:5; 2:1-4). Alleen 

vindt hier geen waterdoop plaats. Dit komt, omdat de discipelen reeds eerder de doop der 

bekering hadden ontvangen door Johannes de Doper of Jezus.

• Bij de christelijke doop komen normaliter bekering en vervulling ofwel, doop tot bekering 

en doop met de Heilige Geest samen in één gebeurtenis:

◦ In Handelingen 2:37 roept Petrus zijn toehoorders op tot bekering en doop, waarna zij 

volgens de belofte de Heilige Geest zullen ontvangen.

◦ Paulus zegt dat er maar één doop is (Ef. 4:5).

◦ Iedereen die tot geloof komt, wordt door de Geest tot de gemeente gedoopt (1Kor. 12:13). 

Dat is dus de doop met de Heilige Geest.

Kan iemand wedergeboren zijn, maar nog niet gedoopt zijn met de Geest?

• Enerzijds is er een duidelijk onderscheid tussen beide, wedergeboorte en geestesdoop. Van 

de discipelen in Handelingen 1 kan moeilijk gezegd worden dat ze niet wedergeboren wa-

ren, terwijl ze nog de doop pas zouden ontvangen in het volgende hoofdstuk. 

• Anderzijds kan je je afvragen hoe iemand wedergeboren kan zijn maar nog niet gedoopt 

met de Heilige Geest. Zo iemand is dan wedergeboren en kan hij dus het Koninkrijk van 

God zien en binnengaan, maar tegelijk maakt hij geen deel uit van het lichaam van Chris-

tus, omdat hij nog niet door de Geest gedoopt is tot het lichaam.

• De wedergeboorte en doop in de Heilige Geest zijn dan ook nauw verwant, onderscheiden 

(op zijn minst heilshistorisch) maar niet te scheiden. De termen leggen misschien verschil-

lende accenten, maar beide worden vertegenwoordigd door de doop.

16.3.3  Doop als initiatie in de kerk

Door de doop worden wij lid van de kerk, de gemeente van Christus.

• In de opdracht die Jezus aan de discipelen geeft (Mt. 28:18-20) wordt expliciet vermeld dat 

de nieuwe gelovigen gedoopt moeten worden. Dit dopen wordt geplaatst tussen het disci-

pel worden en het onderwijs. Dit suggereert dat doop valt tussen de bekering en het chris-

telijk leven als onderdeel van de gemeente.

• Op de eerste Pinksterdag komen 3000 mensen tot geloof. Zij laten zich dopen waarop de 

schrijver vermeld dat ze 'toegevoegd' werden (Hd. 2:41).
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◦ Toegevoegd aan wat? Dat moet de gemeenschap van gelovigen zijn, de kerk.

◦ Dat stemt overeen met het volgende vers. Na het 'toegevoegd zijn' gaan de gelovigen 

samen als gemeente functioneren (Hd. 2:42). 

• Paulus verbindt de doop met de Heilige Geest expliciet met het lid worden van de gemeen-

te van Jezus Christus (1Kor. 12:13).

◦ Daarmee is de doop dus tevens een uiterlijk teken van de doop in de Heilige Geest.

◦ Als we de context bekijken van 1Korinthiërs 12 zien we dat dit aspect van de doop veel te 

maken heeft met de taak van gelovigen in de gemeente.

◦ De doop leidt ons dus binnen in een leven waarin Jezus heerschappij over ons voert, in 

een wereld waarin wij de opdracht, die God voor ons heeft, mogen volvoeren.

16.3.4  Doop als getuigenis

De bekering is iets wat in het hart plaatsvindt. Bekering heeft ook grote impact op het leven 

van de persoon die tot bekering komt. Zijn denken, gedrag, spreken en gerichtheid zullen ra-

dicaal veranderen.

Echter wanneer de bekeerling zich laat dopen, vindt er publiekelijk een overgang plaats van 

het oude naar het nieuwe. Dit is m.n. merkbaar in culturen waar andere godsdiensten de 

meerderheid vormen en - in toenemende mate - ook in onze post-christelijke cultuur.

• Het is een getuigenis voor iedereen, omdat de doop dood en leven, eenwording met Chris-

tus in zijn dood en opstanding, 'grafisch' zichtbaar maakt.

• Het is getuigenis tegenover niet-gelovigen. De bekeerling komt openlijk voor uit voor wat 

er persoonlijk in het hart heeft plaatsgevonden. Er wordt nu duidelijk gemaakt dat Jezus 

de prioriteit heeft in het leven.

• Het is een getuigenis tegenover de kerk. Nu weet iedereen dat deze persoon bij Christus en 

zijn gemeente hoort; bij de universele onzichtbare kerk én de plaatselijke kerk.

• Het is een getuigenis tegenover de geestelijke machten. De doop gaat soms gepaard met 

bevrijding en afgesneden worden van elke duivelse invloed. In gevallen van demonische 

gebondenheid heeft de doop vaak een krachtig effect (vgl. 1Pt. 3:22 waar de doop in ver-

band wordt gebracht met de overwinning van Jezus op satan).
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16.3.5  De eenheid van bekering en doop

Doop en bekering horen bij elkaar (Mt. 28:19; Hd. 2:38). Het zijn historische ontwikkelingen

en theologische inzichten die ervoor hebben gezorgd dat doop en bekering ver uit elkaar zijn 

getrokken. Dat komt de duidelijkheid niet ten goede. Twee voorbeelden:

• De doop vindt plaats ver voor de bekering vlak na de geboorte van een kind. O.a. de Refor-

matorische kerken en de Rooms Katholieke kerk doen dit zo. Zij hebben daar beide hun ei-

gen beweegredenen voor. (Zie verderop in de studie 4. Vraagstukken rondom de doop.)

• Evengoed laten kerken die de volwassendoop voorstaan de doop vaak veel later plaatsvin-

den dan het tijdstip van de bekering42. Denk bijv. aan de evangelischen. 

We moeten er altijd naar streven doop en bekering zoveel mogelijk samen te laten vallen:

• Omdat de doop uitdrukking is van de bekering en wat er in geestelijk opzicht plaatsvindt 

bij de bekering (1Pet. 3:21).

• De praktijk van de eerste gemeente was dat bekering en doop samenvielen. Zie Handelin-

gen 2:41; 9:18-19; 16:30vv; 22:16; zie ook: 8:12; 18:8; 19:1-7.

16.4  Vraagstukken rondom de doop

16.4.1  Verschillende visies op de doop

(i) Sacramentele opvatting

In de Lutherse en Rooms katholieke kerk is de doop een sacrament. D.w.z. dat de doop als 

daad een stuk genade van God brengt. In zowel de lutherse als de Roomse visie reinigt de 

doop van de erfzonde (vgl. zondige natuur). Zolang de doop niet wordt uitgevoerd, is men 

niet verzekerd van een plaats in de hemel. Dit is de reden waarom in deze kerken de kinder-

doop als urgent en belangrijk wordt gezien.

De zwakheid in deze visie is dat onze redding zo niet meer op basis van geloof alleen is. Ook 

is het onbijbels, omdat bijv. in Markus 16:16 alleen de afwezigheid van geloof leidt tot 

veroordeling.

42. Voor dat uitstel van de doop is ook wel wat te zeggen. De westere mens in de 21ste moet veel mentale 
barrières overwinnen, een ander denken ontwikkelen en weten waar hij zich aan bevindt. Dat kost nu eenmaal 
tijd.
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(ii) Verbondsopvatting

In de gereformeerde kerken wordt de doop gezien als teken en zegel van Gods genade en van 

het verbond dat God met de mensheid sluit.

In zekere zin kun je de doop vergelijken met de besnijdenis in het OT (vgl. Kol. 2:11-12). Im-

mers, beide zijn uiterlijk tekenen van toetreding. De besnijdenis is het teken van toetreding 

tot het verbond van God met Abraham, de doop is een ritueel waardoor wij toetreden tot het 

nieuwe verbond van Christus. Toch enkele kanttekeningen:

• De letterlijke besnijdenis in het OT is in het NT vervangen door de geestelijke besnijdenis 

(Rom. 2:29) niet door de doop.

• De besnijdenis was het middel tot toetreding van het oude verbond. In het NT is toetreding 

iets wat gebeurt door bekering en wedergeboorte waar de doop het beeld van is.

• De doop is vergelijkbaar met de besnijdenis. Toch is ze niet in de plaats ervan gekomen. De 

besnijdenis hoort nog steeds bij het Mozaïsch verbond tussen God en Israël. De eerste 

christenen waren Joods en hielden de wet van Mozes (ook Paulus).

• De doop gaat vooraf aan de werkelijke bekering en dat leidt tot gekunstelde constructies.

(iii) Zinnebeeldige opvatting

Dit is de visie op de doop die in deze studie wordt gevolgd. Zoals eerder uitgelegd: de doop is 

een zinnebeeld - grafische voorstelling - van wat er geestelijk en innerlijk gebeurt bij iemand 

die zich bekeert en tot wedergeboorte komt.

Daarbij volgt logischerwijs de doop op de bekering. Dit wordt gestaafd door:

• De praktijk van Johannes de Doper die bekering eiste vóór de doop (Mt. 3:2,6).

• Mt. 28:19. In de opdracht die Jezus geeft, wordt men eerst discipel en wordt men daarna 

gedoopt.

• De praktijk in Handelingen volgt ditzelfde patroon (Hd. 2:37-41; 8:12; 18:8; 19:1-7)43.

Daarbij hoeven we niet perse vast te houden aan volwassendoop. Het zijn gelovigen die ge-

doopt worden, (jonge) mensen die een bewuste keuze voor Jezus gemaakt hebben.

43. Het argument dat de huishoudens (Cornelius en de gevangenbewaarder in Filippi) die als geheel gedoopt 
werden ook kleine kinderen moeten hebben bevat, houdt geen stand wanneer men beseft dat allen in deze 
huishoudens ook tot geloof kwamen. Hoe dan ook, de bekering ging ook hier vooraf aan de doop.

Leer van Jezus, introductie tot het christelijk geloof

140



16.4.2  Is de doop nodig voor redding?

Er zijn gedeelten die suggereren dat je gedoopt moet zijn om redding te ontvangen.

• In Mk. 16:16 staat dat hij die gelooft en zich laat dopen, behouden zal worden. Echter, bij 

de ontkenning staat er: 'wie niet gelooft zal geoordeeld worden'. De kern van de zaak is dus 

geloof niet de doop.

• In Joh. 3:5 zegt Jezus dat we alleen het Koninkrijk van God binnen kunnen gaan als we ge-

boren worden door water en door de Geest. 

◦ De betekenis van het water was voor iemand als Nicodemus reiniging.

◦ De gehele passage legt de nadruk op de Geest (boven versus beneden).

◦ 'water en Geest' kan beter vertaald worden met 'water, ja, Geest'44.

◦ De andere referentie naar water in Johannes (Joh. 7:38-39) slaat juist op de Heilige 

Geest.

• 1Pet. 3:21 is juist een benadrukking van het feit het enige reddende aan de doop bestaat in 

het feit dat het een 'bede tot God' is.

• In Hd. 2:38 zegt Petrus: 'bekeert u en laat u dopen...'.

◦ - De bekeerlingen aanvaarden eerst het woord en worden daarna pas gedoopt.

◦ - De overige gedeelten in Handelingen leggen de nadruk op bekering en geloof (Hd. 

3:17-26; 16:30).

• Als Tit. 3:5 al naar de doop verwijst dan is dat vaag. Het slaat vooral op het gereinigd wor-

den van zonde en vergeving ontvangen.

16.4.3  De manier van dopen

Is de doop onderdompeling in water?

• Het Griekse woord 'baptidzo' betekent onderdompelen in water.

• Joh. 3:23 zegt dat Johannes op een bepaalde plaats doopte, omdat daar veel water was.

44. Het 'kai' in v. 5 is een ascentief gebruik van de conjunctie (Erickson, p. 1098).
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• Mensen die gedoopt werden, kwamen uit het water omhoog na gedoopt te zijn (Mk. 1:10; 

Hd. 8:36).

Zonder onderdompeling gaat het beeld van eenwording van de gelovige met Christus verlo-

ren (vgl. Rom. 6:3-5).

16.4.4  Wie worden er gedoopt, kinderen of volwassenen?

Het antwoord op de vraag of er volwassendoop moet worden toegepast dan wel de kinder-

doop, hangt nauw samen met de visie die men heeft op de doop. Wie de verbondsgedachte 

aanhangt vindt in de besnijdenis aanleiding om de kinderdoop te beargumenteren. Wie de 

Rooms-katholieke of Lutherse gedachte aanhangt nog meer.

Wat de baptistische of zinnebeeldige visie betreft, wordt de nadruk gelegd op het geloof. Al-

leen gelovigen laten zich dopen. Dat hoeven overigens niet per se volwassenen te zijn. Ook 

kinderen kunnen duidelijk blijk geven van geloof en dus klaar zijn voor de doop.

De kinderdoop is niet terug te vinden in de Bijbel. Wel zien we dat bekering in het NT meest-

al samengaat met doop en dat doop alleen daar plaatsvindt waar mensen zich bekeren. Dat is

opnieuw een argument voor het uitsluitend van het dopen van bewuste bekeerlingen.

16.5  Laat je dopen

Als je tot erkenning bent gekomen dat je tegenover God schuldig staat en je het offer van 

Jezus als genoegdoening voor jouw zonden aanvaard hebt. Als je je bekeerd hebt van je zon-

dige rebellerende levensweg en buigt voor het kruis. Als je je uitstrekt naar het nieuwe leven 

dat God je in de Heilige Geest geeft...

Dan is het tijd om de daad bij het woord te voegen. Laat je dopen! Neem de stap en laat je in-

voegen in de gemeente van Christus. Laat het aan de hele wereld zien dat je een discipel ge-

worden bent van Jezus.

16.6  Vragen

1. Waarom horen doop en bekering bij elkaar?

2. Is de doop nodig om gered te worden? Beargumenteer het antwoord.

3. Waar is de doop het beeld van? 
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17. Samenvatting

Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, 

want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het 

gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. - Prediker 12:13-14.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

17.1  Het doel van de samenvatting

In de afgelopen 14 lessen zijn veel zaken de revue gepasseerd. Teveel om nog allemaal te 

kunnen herinneren. Zeker teveel om de samenhang van al deze lessen nog te begrijpen. Het 

is nodig aan het eind van deze cursus 'Leer van Jezus' alles nog eens op een rij te zetten:

• Voor de meeste cursisten is deze informatie geheel nieuw geweest. Wat nieuw is, moet her-

haald worden om een meer permanente plek in het geheugen te krijgen.

• Er is een lange weg afgelegd met vele onverwachte wendingen en inzichten. Net als Ariad-

ne uit de Griekse mythologie willen we met de rode draad van deze les opnieuw door het 

labyrint wandelen om de bewandelde weg opnieuw in ogenschouw te nemen.

• Wat is nu eigenlijk de grote lijn van deze cursus die alle afzonderlijke lessen met elkaar ver-

bindt? Welke gedachtengang ligt aan de cursus ten grondslag? Deze samenvatting maakt 

dat inzichtelijk.

• Opnieuw de conclusies van alle lessen in één keer aan te horen, kan helpen om de uniek-

heid van het christelijk geloof in te zien en de urgentie van de boodschap van Jezus tot je 

door te laten dringen. Het 'totaalplaatje' kan de afzonderlijke boodschappen kracht bij 

zetten.
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17.2  De samenvatting

17.2.1  Deel I God bestaat

In het eerste deel van de cursus begonnen we met de les Wereldbeelden. We stelden de 

vraag: Bestaat God?

• Al gauw bleek dat die vraag voor de mens van vandaag, de postmodernist, niet erg beteke-

nisvol is.

◦Hij houdt zich met die vraag nl. helemal niet bezig.

◦ Voor de postmodernist is waarheid relatief en kun je die niet te weten komen.

• Een belangrijkere vraag voor de post-modernist is daarom de volgende: Is het zinvol om 

over het bestaan van God na te denken?

Nu, de vraag naar Gods bestaan blijkt wel relevant te zijn, omdat...

• ...de waarheid wel kenbaar is,

• ...een wereldbeeld zonder God geen antwoord biedt op vragen naar zingeving en ethiek,

• ...een beschaving zonder de antwoorden op deze vragen ten onder gaat.

In Argumenten konden we dan eindelijk de vraag naar het bestaan van God opnieuw stellen, 

maar nu met een zekere urgentie.

• Gods bestaan blijkt bevestigd te worden met de volgende argumenten: 

◦ Ons moreel besef toont aan dat er een grote morele Wetgever moet bestaan.

◦Het feit dat het universum een begin heeft, toont aan dat er een persoonlijk en zeer 

machtig Begin bestaat.

◦Het ontwerp dat we overal op macro- en microniveau waarnemen, toont aan dat er een 

grote Ontwerper bestaat.

◦Wanneer we deze argumenten samenvoegen, blijkt dat we over God spreken.

Maar wie is God dan? Welke God is d are God? Vergelijkingen ging over die vraag. Niet ge-

makkelijk te beantwoorden, want er zijn immers zoveel religies en godsbeelden.
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• We keken naar de verschillen tussen het boedhisme, het hindoeïsme, de islam en het chris-

tendom. We keken naar het godsbeeld van de religies, de formulering van het probleem 

van de mensheid en de geboden oplossing van dat probleem.

◦ De grootste problemen van het hindoeïsme betrofen het godsbeeld (God zou onpersoon-

lijk zijn), de fundering en toepassing van moraliteit (karma spreekt over goed en kwaad, 

terwijl de uiteindelijke verlichting juist gaat over het opheffen van onderscheid tussen 

beide), en de verlichting zelf (wie wil nu zijn persoonlijkheid opheffen?).

◦Het Boedhisme toont een spanningveld tussen de vermeende verlossing en weg er naar 

toe (om begeerteloosheid te bereiken moet je er naar begeren). Ook de oplossing voor de 

mensheid is te radicaal om er troost bij te vinden (nirwana = uitblussing).

◦ De islam strandt op problemen met de historische betrouwbaarheid juist daar waar de 

historische feiten het fundament van deze religie vormen.

• De conclusie is dat het christelijk geloof op logische gronden het meest aannemelijk is. Het 

wordt gekenmerkt door een logische consistentie van de boodschap én een betrouwbaar-

heid van de historische feiten.

We richtten vervolgens onze aandacht op het christelijk geloof en zagen dat het een zgn. 

openbaringsgodsdienst is. Dat betekent dat God informatie onthult over de mens en de rela-

tie van de mens met Hemzelf.

• In de les Openbaring behandelden we de mogelijkheid, de noodzaak en de waarschijnlijk-

heid van een communicerende God.

• God communiceert met de mens d.m.v. de door Hem gecreëerde werkelijkheid, inclusief de 

mens zelf, én d.m.v. een speciale openbaring, die is vervat in een boek, de Bijbel. Dit boek 

onthult dat de mens een moreel probleem heeft tegenover zijn Schepper.

17.2.2  Deel II God spreekt

Voordat we echter de Bijbel serieus in beschouwing konden nemen, moesten we eerst ingaan

op de betrouwbaarheid van de historische bronnen die ten grondslag liggen aan dat boek. 

Die betrouwbaar wordt tegenwoordig als vanzelfsprekend in twijfel getrokken.

• De les Bronnen ging in op archeologische ontdekkingen, oude manuscripten en weten-

schappelijk onderzoek naar de datering van de boeken van het NT.

• Twee kloven werden overbrugd:
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◦ (A) De kloof tussen Jezus kruisdood en de oudste bewaarde manuscripten [zeer veel 

oude geschriften die heel ver terug gaan] en...

◦ (B) de kloof tussen Jezus en de waarschijnlijke datum van ontstaan van die boeken [de 

meeste boeken werden geschreven voor de vervolgingen onder Nero].

Nadat duidelijk werd dat we te maken hebben met een boek dat betrouwbare historische in-

formatie verschaft, keken we in de volgende les Bijbel naar wat er nu precies in de Bijbel 

staat. Wat voor soort informatie, welke schrijvers en wat voor thema's, etc.

Al gauw werd duidelijk dat in de Bijbel een bepaalde persoon centraal staat. De Bijbel gaat 

over deze persoon, is geschreven als voorbereiding op deze man en uitleg van zijn boodschap

en werk. In Hem komt de boodschap van de Bijbel tot zijn doel en vervulling.

• Vóór zijn optreden wordt naar Hem verwezen als de Messias.

• Zelf wordt Hij bekend als Jezus Christus (Christus is een synoniem voor Messias).

• In de les Messias werd vooral gekeken naar voorzeggingen over Hem en hoe die werkelijk-

heid worden in zijn leven. Er zijn zoveel specifieke voorzeggingen of profetieën dat het 

moeilijk voor te stellen is hoe ze bij één persoon in vervulling kunnen gaan.

• De les Jezus Christus ging in op het leven, de leer, het werk, de dood én de opstanding van 

Jezus. We zagen hoe bijzondere persoon Jezus is en welke immense betekenis zijn leven, 

dood en opstanding hebben voor de mensheid.

17.2.3  Deel III God verlost

Het werd duidelijk dat God middels Jezus Christus met de mens communiceert en middels 

Jezus een oplossing / verlossing aanbiedt aan de mensheid.

• Om de oplossing die God in Christus aan de mensheid aanbiedt moesten we inzicht krijgen 

in het morele probleem dat de mensheid in zijn greep houdt.

• Dit morele probleem wordt in de Bijbel zonde genoemd. Wat is zonde? Wat voor effect 

heeft het? Wat zijn er de gevolgen van? De les Zonde ging daar op in. Zonde is onze objec-

tieve morele schuld tegenover onze Schepper die bestaat in rebelie, hoogmoed, hebzucht 

en lust.

We zagen echter dat de Bijbel daar niet stopt met communiceren.

• Het toont hoe de oplossing van dit morele probleem in Christus' werk, dood en opstanding 

te vinden is. De lessen Verzoening en Rechtvaardiging tonen ons hoe onze relatie met God 
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hersteld wordt en hoe God van moreel verdorven mensen weer rechtvaardige mensen 

maakt.

◦ Verzoening met God bestaat uit genoegdoening voor onze zonde door het plaatsvervan-

gende offer van Jezus Christus aan het kruis, waardoor onze relatie met God hersteld 

wordt.

◦ Rechtvaardiging betekent dat wij bekleed worden met de rechtvaardigheid van Christus 

die Jezus in zijn leven als mens op aarde toonde.

Wat God in Christus objectief tot stand heeft gebracht tussen Hem en de mensheid zo'n 

2000 jaar geleden, moet nog wel realiteit worden in de individuele levens van mensen.

• Bekering liet zien hoe God de mens oproept om een stap te zetten en middels de vrije wil te 

komen tot overgave aan God. Elk mens moet zich bekeren van zijn oude God vijandige 

leven en zijn vertrouwen stellen op Jezus, geloven in het offer aan het kruis.

• De daaropvolgende les Wedergeboorte behandelde wat er daarna door God tot stand wordt 

gebracht in het hart van de mens. De mens wordt compleet nieuw gemaakt. Het nieuwe 

leven van Christus' opstanding wordt het nieuwe leven van de gelovige. Het is een werk van 

de Heilige Geest, waarbij God onze Vader wordt en de Geest ons leven vult.

Het hele proces van bewustwording van het morele probleem tot het ontvangen van het 

nieuwe leven, mogelijk gemaakt door het werk van Christus, wordt verbeeld in de doop.

• De les Doop behandelde hoe de doop de finale bezegeling is van de ommekeer en vernieu-

wing van een mens die Christus volgt.

• Het is de definitieve stap van een mens waarmee hij zijn bekering, wedergeboorte, toewij-

ding duidelijk maakt en waarbij hij de doop met de Geest ontvangt.

Dat was in een notedop de hele cursus.

17.3  Een oproep

In deze cursus ben ik altijd terughoudend geweest als het gaat om op te roepen tot actie te 

komen. Ik heb me altijd aan mijn belofte gehouden om de informatie zo neutraal mogelijk te 

presenteren, zodat jullie als cursisten voor jezelf zouden kunnen evalueren en tot een besluit 

komen.

Voor één keer wil ik daarvan afwijken: 
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I. Je hebt de waarheid gehoord - de absolute waarheid - en die is niet mis.

A. Er zitten fijne dingen aan, maar ook cofronterende. Oplossingsgericht, maar ook 

consequenties hebbend (en die consequenties zijn voor ieder weer anders).

1. Oplossing: genade, bevrijding, vergeving, eeuwig leven

2. Confronterend: bekering, zonde erkennen, capitulatie, Gods herschappij, Jezus 

volgen, wat het ook kost.

B. Je hebt de waarheid gehoord. Na deze cursus kun je nooit meer zeggen: 'We hebben 

het niet geweten'.

II. De waarheid is niet optioneel.

A. God is de Enige realiteit, jouw Schepper, jouw rechtmatige Eigenaar!

B. Jezus zei dat de weg naar het verderf breed is en dat velen erop gaan en dat de weg 

naar het leven smal is en dat weinigen erop gaan.

III. De waarheid roept op tot een morele beslissing die de rest van je leven én je eeuwige be-

stemming ná dit leven zal bepalen.

A. Net als Jozua bij het volk roep ik jullie vandaag op: Kies heden wie je dienen zult.

B. Ga door de smalle poort, ga op de smalle weg! Wees één van die weinigen.

IV. De waarheid is urgent:

A. Daarom zeg ik erbij: Laat de kans niet schieten, vandaag is de dag van het heil (Pau-

lus), niet morgen.

B. Christus komt eenmaal als en dief in de nacht, de Boze kan het zaad van Gods 

Woord uit je hart stelen als je draalt.

C. Dus kies, en kies het leven.
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