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Algemene Bijbelstudie 
Seizoen 2017-2018 
 

BASIS THEOLOGIE: GOD WOORD 
 
Inleiding  
Op de 9 Algemene Bijbelstudieavonden (van oktober tot en met juni) zullen naar 
plan de volgende Basis Theologie onderwerpen aan bod komen: 

• De Doctrine van Gods Woord 

• De Doctrine van God 

• De Doctrine van de Mens 
 
Zo mogelijk bereiden we de avonden uit met dit onderwijs in het seizoen 2018-
2019. Zo mogelijk komt dan ook aan bod: 

• De Doctrine van Christus en de Heilige Geest 

• De Doctrine van Verlossing  

• De Doctrine van de Gemeente (de Kerk) 

• De Doctrine van de Toekomst  
 
 
 
De Doctrine van Gods Woord, De Bijbel 
A.. Verschillende vormen van Gods Woord 

1) Het Woord van God als een Persoon: Jezus Christus 
a. Openb.19:13 
b. Joh.1:1vv 
c. 1Joh.5:1 – de Drie-eenheid  

2) Het Woord van God als het Spreken van God 
a. Gods bevel 

i. God zegt iets en het gebeurt, Gen.1:3; Ps.33:6 
ii. Hebr.1:3 (Jezus als het Woord dat alles in standhoudt door 

het woord Zijner kracht) 
b. Gods persoonlijk spreken tot “iemand” 

i. Tot Adam, Gen.2:16-17 
ii. Tot Zijn volk, Israel, Ex.20:1-3 

iii. Tot toeschouwers bij Jezus waterdoop tot Zijn Zoon, 
Matt.3:17 

c. Gods spreken door de mond van mensen 
i. Profeten, Deut.18:18-20; Jer.1:9 

ii. Degenen die claimden dat het Gods Woorden waren, terwijl 
dat niet zo was, werden gestraft, oa. Ezech.13:1-7; 
Deut.18:20-22 
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iii. Het gehoorzamen van de profeten, was het gehoorzamen 
van God Zelf, omdat Hij gesproken had door hen heen. 

d. Gods Woord in geschreven vorm, De Bijbel 
i. De Tien Geboden, Ex.31:18; 32:16; 34:1, 28 

ii. De Wet (van Mozes), Deut.31:9-13, 24-26 
iii. Jozua’s bijdrage, Joz.24:26 
iv. Jesaja en Jeremia als voorbeeld van de profeten, Jes.30:8 en 

Jer.30:2; 36:2-4, 27-31 
v. Jezus’ woorden en de Heilige Geest, Joh.14:26; 16:12-13 

vi. Paulus en Petrus over Paulus’ geschriften, 1Cor.14:37; 
2Petr.3:2 

 
B.. Voordelen van Gods Woord in geschreven vorm 

1) Meer accuraat dan ‘orale’ overlevering van wat God gezegd heeft 
2) Gelegenheid om terug te keren naar de tekst voor studie en naleving 
3) Mogelijkheid dat het te gelijker tijd door meerdere mensen gelezen en 

bestudeerd kan worden op verschillende locaties 
 
C.. De Canon van de Schrift 

1) Canon = de lijst van alle boeken die tot de Bijbel behoren 
2) Deut.32:47 
3) Deut.4:2 
4) In het Nieuwe Testament is geen discussie over de betrouwbaarheid van de 

wat wij het “Oude Testament” zijn gaan noemen.  
a. De vroegste lijst van een kerkvader die de bijbelboeken van het OT 

noemt en die overeenkomt met de hedendaagse Bijbel is van Melito 
van Sardis van ± 170. 

5) De apocriefe boeken (door de Katholieke kerk in hun Bijbelvertaling gezet), 
werden  

a. Door de Joden niet erkend als door God geïnspireerd 
b. En ook door Jezus noch de apostelen geciteerd 
c. Sinds de Reformatie (Luther en Calvijn oa.) worden zij niet meer in 

de kerk gebruikt voor prediking en onderwijs ‘als Gods Woord’. 
6) Canon van het Nieuwe Testament is geschreven door de Apostelen door de 

Heilige Geest. Zij waren zich bewust van hun spreken en de autoriteit dat 
het woorden van God waren 

a. Joh.14:26 
b. 2Petr.3:2 
c. 1Cor.2:13 
d. 1Thess.2:13; 4:15; 5:27 
e. 2Thess.3:14 
f. 2Petr.3:16 waarin Paulus’ brieven worden gerangschikt onder “de 

andere schriften” 
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D.. God bewaart Zijn Woord 
1) God draagt zorg voor Zijn eigen Woord 
2) Matt.24:35 
3) 1Petr.1:23-25 
4) Hebr.4:12 – Gods Woord is actief en krachtig 
5) Zie ook Rom.1:16-17 
6) Mensen hebben de Bijbel niet gemaakt: 2Petr.1:20-21; 2Tim.3:16-17 
7) “Wanneer de mens de Bijbel zou hebben willen schrijven, dan zou hij dat 

niet hebben gekund. En indien mens de Bijbel had kunnen schrijven, dan 
zou hij dat niet hebben gewild” 

 
E.. De Vier Karakteristieken van Gods Woord 

1) Autoriteit en Foutloos (“Inerrancy”) 
a. De autoriteit van de Bijbel betekent dat alle woorden in de Bijbel Gods 

woorden zijn op zo’n manier dat het niet geloven of het niet 
gehoorzamen van de Bijbel hetzelfde is als het niet geloven of het niet 
gehoorzamen van God 

b. De Heilige Geest zal de Bijbel als Gods Woord in ons bevestigen 
wanneer we het lezen; 1Cor.2:13-14; Joh.10:27 

c. Gods Woord verklaart zichzelf (De Schrift met de Schrift 
vergelijken): er is nl. geen hogere autoriteit, dan de Bijbel zelf, die 
kan bevestigen dat de Bijbel Gods Woord is, vgl. Joh.17:17. 

d. De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods 
Woord 

i. God kan niet liegen of een vals getuigenis geven, Tit.1:2; 
2Sam.7:28 

ii. Daarom zijn alle woorden in de Schrift volkomen waar en 
zonder fout in elk opzicht 

e. Gods Woord, de Bijbel, is voor alles (incl. prediking, profetie, 
dromen, etc.) de hoogste en laatste autoriteit 

i. Alles dient getoetst te worden aan en door de Bijbel 
2) Duidelijk 

a. De Bijbel bevestigt vaak dat het duidelijk en begrijpelijk is, Deut.6:6-
7; Ps.1:2; 19:8; 119:130; Matt.12:3, 5; 19:14; 22:29, 31 

b. Het begrijpen van de Bijbel heeft meer te maken met morele en 
geestelijke kwaliteiten dan intelligentie; 1Cor.2:14Hebr.5:14; Jak.1:5-
6; 2Petr.3:5 

c. Duidelijkheid van de Bijbel betekent dat de Bijbel op zo’n manier 
geschreven is dat een ieder het onderwijs (thema’s) kan begrijpen 
wanneer men het leest om God te zoeken en Hem te volgen in 
gehoorzaamheid. 
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3) Noodzakelijk 
a. Dat de Schrift noodzakelijk is, betekent dat de Bijbel nodig is om het 

Evangelie te kunnen kennen, om een geestelijk leven te leiden, om 
Gods wil te kennen, maar het is niet nodig om te weten en te geloven 
dat God bestaat of voor het weten van Gods morele wetten. 

b. De Bijbel is nodig om het Evangelie te kennen, Rom.10:13-17; 
Joh.3:18; Joh.14:6; Hand.4:12 

c. De Bijbel is nodig om een geestelijk leven te kunnen leiden, Matt.4:4 
(citaat van Deut.8:3); Deut.32:47; 1Petr.2:2 

d. Om Gods wil te kennen en te weten, hebben we de Bijbel nodig; 
Deut.29:29; Ps.119:1; Ps.1:1-2; 1Joh.5:3 

e. Maar Gods bestaan en Zijn moraliteit, wordt verklaard ook buiten de 
Bijbel om; Ps.19:2; Hand.14:16-17; Rom.1:19-21; Rom.1:32 en 2:14-15 

4) Genoeg 
a. “De Bijbel is genoeg” betekent dat de Bijbel alle woorden van God 

bevat die Hij wil dat mensen weten en kennen en gehoorzamen in elk 
moment van verlossing* (de ontwikkeling van de canon) en dat het nu 
alles bevat dat God tegen ons zegt dat we nodig hebben voor 
verlossing, om Hem volkomen te vertrouwen en om Hem in elk opzicht 
te gehoorzamen. 

b. In de Bijbel vinden we alles wat God wil dat we weten voor specifieke 
onderwerpen en we vinden in de Bijbel als Gods Woord antwoorden 
op onze vragen. 

c. *) De hoeveelheid van de Schrift dat er in het verleden was (bijv. ten 
tijde van Mozes, David, de profeten, etc.), was genoeg op dat 
moment in de “geschiedenis van verlossing” (zie Hebr.1:1); Deut.4:2; 
12:32; Spr.30:5-6; Openb.22:18-19 

d. Praktische toepassing van het feit dat de Bijbel ‘genoeg’ is: 
i. Het moedigt ons aan om de Bijbel te onderzoeken om te 

weten wat God wil dat we denken, hoe we leven en doen; vgl. 
2Tim.3:17. 

ii. Het herinnert ons dat we niets moeten wegnemen van de 
Bijbel noch moeten toevoegen; en dat geen ander geschrift 
van gelijke waarde is met de Bijbel. 

iii. Het maakt duidelijk dat God niet van ons verwacht dat we 
iets geloven over Hem of nodig hebben voor verlossing en 
het leven dat niet gevonden wordt in de Bijbel. 

iv. Het geeft aan dat geen andere zogenaamde (hedendaagse) 
openbaring van God (profetie, droom, prediking, etc.) op 
dezelfde plaats gesteld kan en mag worden en autoriteit kan 
worden geven naast of boven de Bijbel. 

v. Als het gaat om het christelijk leven, herinnert het ons aan 
het feit dat niets ‘zonde’ is wat niet expliciet of bij implicatie 
in de Bijbel wordt genoemd als zonde. 
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vi. Het spoort ons aan om in onze theologische en ethische 
prediking en onderwijs te benadrukken wat de Bijbel 
benadrukt en genoegen te nemen met wat God in Zijn 
Woord zegt. M.a.w. Dat wat God niet geopenbaard heeft of 
zegt, moeten we niet onderwijzen, zie Deut.29:29. 

 
<<OG 
08.2017 


