BIJEENKOMST 1

AANWIJZINGEN NAAR HET BESTAAN VAN GOD

§

Introductie

Mensen zoeken naar antwoorden op hun fundamentele vragen: “Wie ben ik?” “Waar kom ik vandaan?” “Waarom ben ik
hier?” “Waarheen ben ik op weg?” De antwoorden voor deze belangrijke vragen kunnen in de Bijbel gevonden worden.
Een beroemde wetenschapper zei, “Er bestaat een leegte in elk mens die God alleen kan vullen.” Daarom is het belangrijk
dat we God zoeken.
§

Vertellen in de groep

“Bestaat God echt?”
Vertel waarom jij denkt dat God wel of niet bestaat.
§

Onderricht uit de Bijbel

De gedachten waarom mensen geloven dat God wel of niet bestaat zijn gebaseerd op alleen maar menselijke meningen
en niet op goddelijke openbaring. Als mensen natuurkunde bespreken, dan gebruiken zij een natuurkundig boek. Dus, als
wij het Christelijke Geloof bespreken, dan gebruiken we de Bijbel. De Bijbel is Gods openbaring en spoort ons aan om
naar 5 zaken te kijken die wijzen op het bestaan van God.
A. DE SCHEPPING OPENBAART HET BESTAAN VAN GOD
1. Het bestaan van een Schepper.

Iemand zei, “Ik geloof dat het universum uit eigen kracht voortgekomen is” (door evolutie of door een oerknal).
Overweeg. “Hoe kan ik geloven dat een Schepper het universum geschapen heeft?”
• De illustratie van Newton.
Newton was een groot wetenschapper die ontdekte dat de planeten en sterren in het universum door zwaartekracht
bijeengehouden werden. Ten einde dit te illustreren, bouwde hij een model van het zonnestelsel in zijn kantoor. Hij toonde
dit model aan anderen en zei, “Als je gelooft dat het universum op zichzelf tot stand gekomen is, dan moet je ook kunnen
geloven dat dit model op zichzelf tot stand gekomen is, aangezien alle materialen daarvoor hier in het kantoor aanwezig
zijn. Al wat nu nodig is om dit model tot stand te brengen, is een waarneembaar evolutie of een oerknal! Als je echter
gelooft dat ik (Newton) dit model gemaakt heb, dan zou je ook kunnen geloven dat het bestaande universum door een
Persoon gemaakt is, die wij “God” noemen! Natuurlijk is het enige verschil, dat het universum dat God maakte, oneindig
veel beter is dan de modellen die wij maken!”
2. De grote dingen die geschapen werden.

Overweeg. Een aantal feiten m.b.t. de sterren.
Lees Jesaja 40:25-26; (Job 11:7-8a; Psalm 19:1, Romeinen 1:20).
God daagt de mens uit te proberen om zich zijn grootheid en macht voor te stellen. Er is niets op de aarde dat je met Gods
grootheid en macht kan vergelijken. Zelfs het Himalaya gebergte is te klein! Er is niets in het zonnestelsel dat je met de
grootheid en macht van God kan vergelijken. Zelfs de zon is te klein! Wat helpt een mens om zich de grootheid en macht
van God voor te stellen? Geen mens kan iets verzinnen om zich God voor te stellen. Allen zwijgen.
Dan wijst God naar de sterren en vraagt wie de sterren gemaakt heeft. De sterren zijn een voortdurend herinnering aan de
grootheid en macht van God. Probeer je maar het volgende voor te stellen:
• Het getal van de sterren1.

Op een wolkeloze donkere nacht kan een mens ongeveer zes duizend sterren met het blote oog zien. De meeste van deze
sterren horen bij onze sterrenstelsel dat “de Melkweg” heet en ongeveer 100 000 000 000 (11 nullen) sterren bevat.
Door middel van de grootste telescopen kan een mens meer dan 10 000 000 000 000 000 000 000 (22 nullen) sterren en
ongeveer 100 000 000 000 (11 nullen) sterrenstelsels als de Melkweg zien. Sommige sterren zijn nog nooit ontdekt, omdat
hun licht vanaf de schepping de aarde nog niet bereikt heeft! Het aantal sterren in het heelal is zo groot dat niemand ze in
zijn hele leven kan tellen.

1

miljoen (mille+1000)
miljard (million+-ard=versterkend)
biljoen (bi+miljoen)
biljard (bi+miljard)
triljoen (tri+miljoen)
triljard (tri+miljard)
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= 1 000 000 (6 nullen)
= 1 000 000 000 (9 nullen)
= 1 000 000 000 000 (12 nullen)
= 1 000 000 000 000 000 (15 nullen)
= 1 000 000 000 000 000 000 (18 nullen)
= 1 000 000 000 000 000 000 000 (21 nullen)
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• De afstanden van de sterren

De enige ster in het zonnestelsel is de zon en de zon is relatief dicht bij de aarde. De afstand naar de zon is 150 miljoen
kilometer. Hoe ver is dat? Als je met een vliegtuig naar de zon zou kunnen vliegen met 1000 kilometer per uur zou je er
17 jaar over moeten doen.
De afstanden van de sterren zijn zo groot dat wetenschappers gebruik maken van “lichtjaren” om grote afstanden uit te
drukken. Licht is het snelste fenomeen in de schepping. De snelheid van licht is ongeveer 300 000 kilometer per seconde.
Dat is gelijk aan 7½ keer om de aarde in één seconde! “Een lichtjaar” is de afstand die licht gedurende een jaar aflegt en
dat is 9 454 000 000 000 (9½ met 12 nullen) kilometer!
De maan is een derde lichtseconde van ons vandaan. De planeet Mars is 5 lichtminuten van ons vandaan. De zon is 8
lichtminuten en de planeet Pluto 5 lichturen ver. Per vliegtuig naar de dichtstbijzijnde ster buiten het zonnestelsel zou
4 644 000 jaren duren!
Ons zonnestelsel, de Melkweg, heeft een diameter van ongeveer 120 000 lichtjaren! Het zonnestelsel dat het dichts bij
ons zonnestelsel ligt, heet Spiraal Nebula N-1. Het bevat miljarden sterren en de afstand is meer dan 1 miljoen lichtjaren!
De verste sterren zijn miljarden lichtjaren van ons vandaan! Astronomen schatten dat de verst gemeten afstand in het
heelal plus minus 17 000 000 000 lichtjaren is!
De mens zal nooit het heelal kunnen bevatten, laat staan veroveren!
• De grootte van de sterren

Onze planeet, de aarde, heeft een diameter van 12 756 kilometer. De diameter van de zon is 109 keer groter dan die van
de aarde. Er zijn sterren met een diameter die 100 maal en zelfs 1000 maal groter is dan die van de zon! De grootste
sterren, de super blauwe reuzen, zijn zo groot dat de planeten Mercurius, Venus, Aarde en Mars allemaal met gemak
binnen een super blauwe reus kunnen roteren!
Als de diameter van de aarde voorgesteld kan worden door 1 millimeter, dan is de diameter van de zon 11 centimeters en
die van een super blauwe reus 110 meter!
• De grootheid en macht van God

Mensen kunnen de sterren met telescopen bestuderen. Maar wie heeft de allergrootste lichamen in het heelal geschapen?
De Bijbel openbaart dat God de sterren geschapen heeft, hun bewegingen beheerst en elk ster zelfs een naam geeft (Jesaja
40:25-26)! God zegt, “Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep; mijn handen hebben de hemel
uitgespannen, ik riep het sterrenleger tevoorschijn (Jesaja 45:12).
Als mensen zich niet eens het aantal, de afstanden en de grootte van de sterren kunnen voorstellen of peilen, hoe kunnen
zij zich dan het bestaan, het wezen en de grootheid van God voorstellen of doorgronden? Het bestaan van de sterren wijst
naar het bestaan van de onmetelijke grootheid en almacht van God!
3. De kleine dingen die geschapen zijn.

Overweeg. Een aantal feiten m.b.t. het menselijke lichaam.
Lees Psalm 139:14. God heeft het menselijke lichaam fantastisch geschapen! God is de Schepper van groei. Het fenomeen
van groei is een wonder! Het menselijke lichaam groeit en vernieuwt zichzelf onophoudelijk. God is niet alleen de
Schepper van de allergrootste dingen in het universum (de sterren), maar ook van de allerkleinste vormen van leven
denkbaar.
• De cellen in het menselijke lichaam.

Het menselijke lichaam bestaat uit een ontelbaar aantal cellen. Het wordt geschat dat één kilogram van het lichaam wel 2
000 000 000 000 (12 nullen) cellen bevat! Iedere cel bestaat uit 10 heel kleine krachtinstallaties die al de energie
produceert die nodig zijn voor alle functies in het menselijk lichaam. Ieder krachtinstallatie produceert energie voor
werken, rennen, denken en spreken en voor de vele andere functies van het lichaam. Ieder cel is kleiner dan 1 micrometer
(d.w.z. een duizendste van een millimeter)! Deze bron van energie is zo klein en toch produceren alle cellen samen al het
energie die het menselijk lichaam nodig heeft om hard te werken of aan topsport deel te nemen!
• De longzakjes van de menselijke longen.

De menselijke longen bestaan uit een groot aantal kleine buisjes met een longzakje aan het einde. Het wordt geschat dat
er meer dan 600 000 000 longzakjes per stel longen zijn! De wanden van deze longzakjes zijn vol kleine bloedvaten die
de zuurstof in de longen opnemen en naar alle lichaamsdelen transporteren. De wanden van deze longzakjes zijn zo
ingenieus in elkaar gevouwen dat als je ze zou uitvouwen en gladstrijken, zij met elkaar een voetbalveld zouden kunnen
bedekken! Bedenk hoe een stuk huid met bloedvaatjes in de grootte van een voetbalveld in zo een kleine ruimte als de
menselijke borstkast gevouwen kan worden!
Door middel van de grootste microscopen kunnen wij vandaag de cellen en longzakjes in het menselijke lichaam
bestuderen. Maar WIE heeft deze cellen en longzakjes geschapen die horen tot de allerkleinste dingen in de schepping?
De Bijbel zegt dat GOD elk mens in de moederschoot gevormd heeft en dat elk mens fantastisch geschapen is! Als wij
niet eens de wonderen van de schepping van het menselijk lichaam kunnen bevatten, hoe kunnen we dan de Schepper en
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zijn wezen bevatten? Het bestaan van zo een fantastisch geschapen menselijk lichaam wijst naar het bestaan van een nog
fantastischer Schepper!
4. Weten dat de Schepper bestaat.

Bespreek. Als je God de Schepper niet kan zien, hoe kun je dan weten dat Hij wel echt bestaat?
• De illustratie met een horloge.
Je kan m’n horloge zien. Maar je kunt de persoon, die hem gemaakt heeft, niet zien. Toch geloof of weet je dat hij ergens
op de wereld bestaat! Op dezelfde wijze, hoewel je God, de Maker van het universum, niet ziet, kun je geloven dat Hij
bestaat, omdat je Zijn schepping ziet!
Samenvatting. Door het universum/ de schepping te bestuderen, kan je de MAKER/ Schepper van het universum leren
kennen. Het universum/ de schepping openbaart de macht, de schoonheid en de ordelijkheid van GODS WERK in het
universum.
B. DE BIJBEL OPENBAART HET BESTAAN VAN GOD
Jezus Christus zegt, “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden (de Bijbel) zullen zeker niet
voorbijgaan” (Matteüs 24:35). Daarom zijn de woorden van God in de Bijbel nog belangrijker dan de werken van God
in de hele schepping!
Overweeg. Een aantal feiten m.b.t. de woorden van God die in de Bijbel geschreven staan.
1. Feiten m.b.t. de inhoud van de Bijbel.

Als je de Bijbel leest, zul je ontdekken dat elk onderdeel verbonden is aan één groot thema, namelijk: “God, Die beslissend
spreekt en handelt in de menselijke geschiedenis.” God begint het materiële universum, geeft een doel en betekenis aan
het materiële universum, verlost verloren en gebroken mensen in dit materiële universum en eindigt het materiële
universum. De Bijbel is van begin tot einde door God geïnspireerd (2 Timoteüs 3:16-17)!
• De Bijbel beschrijft het begin van alle dingen: Het beschrijft het begin van het materiële universum en het begin van
het menselijke geslacht. Het vertelt het begin van de openbaring van God en Zijn wil aan de mens. Het tekent het
begin van de zonde van de mens en het begin van de verlossing op. Het beschrijft het begin van menselijke gezinnen,
de menselijke beschaving en de volken op de aarde.
• De Bijbel beschrijft het doel en betekenis van het bestaan: Het beschrijft hoe mensen zouden moeten leven, hoe
gezinnen zouden moeten functioneren, hoe leraren onderwijs zouden moeten geven, hoe rechters rechtspraak zouden
moeten doen, hoe politici zouden moeten regeren, hoe zakenmannen zaken zouden moeten doen, enz. enz.
• De Bijbel leert waarom alle mensen verlossing nodig hebben en hoe zij verlost kunnen worden. De Bijbel beschrijft
Gods verlossingsplan en de heilsgeschiedenis.
• De Bijbel beschrijft ook het einde van alle dingen: Het beschrijft de dood van mens en dier, het einde van de menselijke
geschiedenis en de vernietiging van menselijke koninkrijken, het laatste oordeel van alle mensen en de vernieuwing
van de hele tegenwoordige schepping.
Dus de Bijbel heeft één thema, namelijk: “God die beslissend spreekt en handelt in de menselijke geschiedenis.” God
spreekt en handelt ten einde Zijn eeuwige plan met de hele schepping te openbaren en uit te voeren. Gods plan sluit de
verlossing van verloren en gebroken mensen in de wereld in.
De één thema van begin tot einde in de Bijbel wijst naar alleen ÉÉN AUTEUR Die het schrijven van de Bijbel geleid
heeft!
2. Feiten m.b.t. de oorsprong van de Bijbel.

• De Bijbel bestaat uit 66 boeken
• Deze boeken zijn gedurende een periode van minstens 1600 jaar geschreven, van ongeveer 1500 v.C. tot 100 n.C.
• De boeken werden door ongeveer 40 verschillende schrijvers opgetekend
• Deze schrijvers leefden zo ver als 2500 kilometer van elkaar gescheiden, vanaf Babylonië in het Oosten tot Rome in
het Westen
• De schrijvers schreven hun boeken in de context van volkomen verschillende talen (Hebreeuws/Aramees en Grieks)
en in totaal verschillende culturen van het Oosten, het Midden-Oosten en het Westen.
Toen het schrijven van de 66 Bijbelboeken voltooid waren, werden zij bijeen verzameld en tot één Boek samengevoegd
vanwege de eenheid en voortgang van de inhoud. “De Bijbel” is één volledige Boek met één thema.
Deze ene Boek, geschreven door zoveel verschillende schrijvers in verschillende tijden en omstandigheden wijst naar
maar Één Auteur Die het schrijven van de Bijbel begeleidde.
3. Feiten m.b.t. het overschrijven van de Bijbel.

Vóór de uitvinding van de drukpers, werden manuscripten met de hand overgeschreven. Wat werd gedaan om de
oorspronkelijke Bijbelboeken foutloos over te schrijven, zodat wij vandaag vertrouwen in Gods Woord kunnen hebben?
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•

Drie groepen mensen hebben een enorme bijdrage geleverd aan de getrouwe overschrijven van de
Hebreeuwse tekst van het Oude Testament gedurende een aantal eeuwen.

Zij heten “de Soferim”, “de Talmudisten” en “de Masoreten”.
“De Soferim” waren een orde van Schriftgeleerden en Leraren van de Wet die begon met de priester en Schriftgeleerde,
Ezra (Ezra 7:6,10; Nehemia 8:13). Zij bestonden tussen ongeveer 457 v.C. tot ongeveer 200 n.C. Voor meer dan 600 jaar
waren zij het officiële “Bijbelgenootschap” van die tijd. Hun grote bijdrage was dat zij de pure tekst van de Hebreeuwse
Oude Testament hebben gestandaardiseerd door heel zeker te maken dat elk handgeschreven kopie van het Oude
Testament boek overeenstemde met de oorspronkelijke tekst. Van ongeveer 100 v.C. telde zij na afloop alle verzen, alle
woorden en alle letters (consonanten) van elk boek in het Oude Testament en schreef deze getallen aan het einde van het
boek! Zo kon enig mens controleren of hij een correcte tekst voor zich had of niet.
“De Talmudisten” waren “de overleveraars van de uitleggingen” van de oudtestamentische boeken. Zij bestonden tussen
100 v.C. en 500 n.C. Zeshonderd jaar lang hebben zij de mondelinge tradities van buiten geleerd en samen met de
geschreven teksten aan de volgende generatie overgeleverd. De massale collectie tradities werd in drie verzamelingen
bewaard: “de Midrash”, “de Talmud” en “de Tosefta”. Deze drie verzamelingen zijn belangrijk want zij bevatten veel
aanhalingen uit het Oude Testament. Deze aanhalingen helpen ons te zien dat wij vandaag een heel accuraat Hebreeuwse
tekst bezitten!
“De Masoreten” waren “de geleerden die de finale vorm aan de Hebreeuwse tekst” van de oudtestamentische boeken
gaven. Zij fungeerden tussen 500 en 950 n.C. Het Hebreeuwse schrift had aanvankelijk maar 22 consonanten. Vroeger
werden de klinkers mentaal toegevoegd als zij de tekst lazen. Pas na 500 n.C. werden “punttekens” als klinkers tot de
consonantentekst toegevoegd. De Masoreten hadden de Hebreeuwse tekst alleen met consonanten van de Soferim
ontvangen en hebben toen de klinkers aan de tekst toegevoegd. Zo verzekerden zij dat elk Hebreeuws woord met zijn
correcte uitspraak en grammaticale vorm veilig gesteld werd. Hun doel was om de Hebreeuwse Oude Testament boeken
te bewaren. In de hele menselijke beschaving waren zij meer toegewijd aan de nauwkeurige bewaring van de Hebreeuwse
Oude Testament dan enig ander religieuze literatuur uit het verleden! Zij waren zo nauwgezet in hun taak dat zij niet eens
durfden een ooglopend correctie aan te brengen, maar de hele Hebreeuwse tekst over te leveren precies zoals zij die
ontvingen!
Conclusie. Het getrouwe overschrijven van de oorspronkelijke oudtestamentische boeken werd verzekerd door de
standaardtekst te bewaren, door de verzen, woorden en letters te tellen en nooit een verandering in de tekst aan te brengen!
• Het getrouwe kopiëren van de nieuwtestamentische manuscripten.

De betrouwbaarheid van de Griekse Nieuwe Testament is gebaseerd op drie feiten:
Het aantal handschriften. De oudste geschiedenisboeken die in het Westen bewaard is gebleven zijn van Herodotus en
Thucydides en zijn van de 5de eeuw v.C. Terwijl maar 8 handschriften van elk bewaard is gebleven, zijn er 5000
handschriften van het Griekse Nieuwe Testament, 1000 handschriften van de vroegste vertalingen van het Griekse Nieuwe
Testament en 8000 handschriften van de Latijnse vertaling van het Griekse Nieuwe Testament bewaard gebleven! Dus is
de tekst van het Griekse Nieuwe Testament oneindig beter bewaard gebleven dan enig ander document uit de vroegere
geschiedenis!
Het interval tussen afschriften en hun de oorspronkelijke documenten. De oudste geschiedenis boeken dat in het Westen
bewaard is gebleven, zijn die van Herodotus en Thucydides uit de 5de eeuw v.C. Maar de oudste bewaard gebleven kopieën
van deze geschiedenisboeken zijn uit 900 n.C. Terwijl het interval tussen deze geschiedenisboeken en hun vroegste
bewaard gebleven kopieën 1300 jaar is, is het interval tussen de nieuwtestamentische oorspronkelijke teksten en hun
vroegst bewaard gebleven kopieën alleen maar 250 jaar! Wetenschappers van de klassieke geschiedenis hebben geen
enkel twijfel over de echtheid van de teksten van geschiedenisboeken van Herodotus en Thucydides. De betrouwbaarheid
van de teksten van de Nieuwe Testament boeken zijn veel keren groter!
De accuraatheid van de afschriften van de tekst. Het grootste epos in het westen is “de Ilias van Homerus”2. Wij bezitten
643 kopieën daarvan. Behalve van het Nieuwe Testament zijn er meer bewaard gebleven kopieën van de Ilias dan van
enig ander boek uit de oudheid. Beide de Ilias en de Bijbel worden als “heilig” beschouwd en beide waren onderhevig
aan een aantal veranderingen in de tekst door het over te schrijven. Maar, terwijl 764 van de 15600 alinea’s in de Ilias
betwijfeld worden, worden alleen 40 van de 20000 alinea’s in het Nieuwe Testament betwijfeld, dus 25 keer minder!
Bovendien heeft geen enkel woord van de 400 woorden of 40 alinea’s in het Griekse Nieuwe Testament die betwijfeld
worden enig invloed op de leer of leven van het christendom, omdat de leer en leven in deze alinea’s ondersteund worden
door andere delen van het Nieuwe Testament die volledig boven enige twijfel staan!
Conclusie: Van een letterkundig oogpunt is de betrouwbaarheid van het Griekse Nieuwe Testament veel groter dan dat
van enig ander geschreven document uit de oudheid in de hele menselijke geschiedenis! Wetenschappers zijn overtuigd
dat wij de ware tekst van het oorspronkelijke Griekse Nieuwe Testament3 volledig bezitten.
4. Feiten m.b.t. de volledigheid van de Bijbel.
2
3

‘Ilias’ betekent “een lang verhaal” over krijgsdaden, bijvoorbeeld het epische gedicht van Homerus
Novum Testamentum Graece van Eberhard Nestle en Kurt Aland
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De Bijbel is zo volledig dat door de eeuwen heen nooit nodig was om maar één verandering aan te brengen, of iets
daaraan toe te voegen of iets daarvan af te doen. Geen ander godsdienstige boek kan dat zeggen!
• De heilige boeken van de andere godsdiensten.

De heilige boeken van het Hindoeïsme, het Boeddhisme en het Confucianisme hadden veel schrijvers die veel
godsdienstige boeken schreven. Maar deze boeken hadden een totaal verschillend en tegenstrijdige inhoud. Hun
schrijvers hadden zoveel verschillen dat zij telkens hun leerstellingen moesten wijzigen. Het is onmogelijk om al hun
leerstellingen tot een eenduidig systeem samen te vatten. Daarom heeft het Hindoeïsme, het Boeddhisme en het
Confucianisme ook geen “Bijbel”.
Het heilige Boek van Islam, de Koran, kwam ongeveer 600 jaar na de Bijbel tot stand (tussen 609-632 n.C.). Een derde
van de inhoud van de Koran wordt aan de Bijbel ontleend4, maar op een manier dat aantoont dat Mohammed de Bijbel
niet begrepen heeft. Een derde van de inhoud van de Koran bestaat uit herhalingen. En een derde van de inhoud van de
Koran wordt ontleend aan het Arabische heidendom5, aan de beschrijvingen van de relaties van Mohammed6 en aan
politieke en rituele regels voor zijn volgelingen, die ook ontleend werden uit verschillende godsdiensten en sektes.
Gedurende het leven van Mohammed werden zijn woorden hoofdzakelijk van buiten geleerd en gerepeteerd.
De eerste verzameling van de Koran geschiedde ten tijde van Abu Bakr, de eerste “kalief” of “opvolger” van Mohammed
(632-634 n.C.).
De tweede verzameling. Omdat zo velen van hen die verzen van Mohammed uit het hoofd geleerd hadden in de oorlogen
van de islam stierven, heeft Umar, de tweede kalief (634-644 n.C.) Zayd-ibn-Thabit, een secretaris van Mohammed,
aangewezen om “de voordrachten” (i.e. de Koran) bijeen te verzamelen7. Een traditie zegt dat Zayd het bijeenbracht “niet
alleen van de herinneringen in de harten van mensen, maar ook van stukjes geschreven op perkament, platte stenen, de
ribben van dieren, stukjes leer en houten planken.”
De finale verzameling. De verzameling van Zayd werd de basis voor de voltooiing van de Koran tekst in 652 n.C. die
Otman, de derde kalief (644-656 n.C.) tot stand gebracht. Toen er geschillen ontstonden over verschillende lezingen van
de tekst, werd het dialect en de geschreven tekst van de Koran van de stam van Mohammed, de Quraysh, gekozen. Vier
standaard kopieën werden te Medina, Kufa, Basra en Damascus geplaatst. Alle varianten van de Koran tekst werden met
opzet vernietigd!
De Koran:
- heeft maar één mens die de openbaring “voordroeg” (Mohammed)
- één mens die de voordrachten “bijeenverzamelde en optekende” (Zayd) over een periode van 23 jaar
- en één mens (Otman) die alle variante lezingen van de Koran met opzet liet vernietigen!
In vergelijking daarmee heeft de Bijbel:
- meer dan 40 door de Heilige Geest geïnspireerde schrijvers
- die de openbaring van God optekenden over een periode van meer dan 1600 jaar
- zonder om maar één letter te wijzigen!
• De Bijbel werd nooit gewijzigd.

Hoewel er variante lezingen zijn in de handgeschreven kopieën van de Bijbel, zijn zij nooit vernietigd! Bovendien hebben
deze variante lezingen geen enkel invloed op de inhoud en onderwijzing van de Bijbel! Door alle eeuwen heen is de
inhoud van de Bijbel nooit gewijzigd! Bijvoorbeeld:
De schepping van planten. De Bijbel zegt dat de geschapen materie als volgt werd gevormd en geordend: Op de eerste
scheppingsdag schiep God het licht (energie). Dat wijst naar het licht van de zon en de andere hemellichamen. Op de
tweede scheppingsdag maakte God de atmosfeer door het water boven (de wolken) van het water beneden (de zee) te
scheiden. Een dik laag wolken bedekte de aarde. Op de derde scheppingsdag maakte God de continenten (vasteland) door
de continenten van de zeeën te scheiden. Hoe Hij dat deed, wordt niet geopenbaard. Natuurlijk kon God gebruik gemaakt
hebben van de geleidelijke afkoeling van de aarde en uiteindelijke condensatie van waterdamp tot zeeën en kon Hij
gebruik gemaakt hebben van aardbevingen die de bergen omhoog duwden. De Bijbel geeft geen bijzonderheden over het
proces van de schepping of hoe lang de schepping duurde. Door Gods scheppende bevel produceerde de aarde allerlei
planten en bomen. Het licht van de zon die door de wolken heendrong en het gecondenseerde waterdamp maakte de
vorming van bladgroen mogelijk. Wetenschappers hebben pas veel later ontdekt dat licht (energie, warmte), zuurstof en
water nodig zijn voor het proces van fotosynthese om bladgroen te produceren. Dus wetenschappers zijn het eens met het
proces van de schepping die in de Bijbel opgetekend staat. Wetenschappers bevestigen de waarheid van de Bijbel.
4

De Koran leende de profeten van het Oude Testament, de Farao, de Joden, de apostelen van het Nieuwe Testament, de engel Gabriël, Maria, Jezus,
de laatste oordeelsdag, enz.
5
De Arabische godinnen: al-Lat, al-Uzza en al-Manat (Sura 53:19-30) en de Djinns (Sura 6:100; 34:41). De Djinns zijn geheimzinnige geschapen
wezens die geen engelen of mensen zijn, maar die wel goed en kwaad kunnen doen en ook Moslim of ongelovig kunnen zijn.
6
De vrouwen van de profeet (Sura 33:28-52). Mohammed mag de vrouw van zijn zoon huwen! Vers 36ff slaan op het huwelijk van de profeet met
Zainab bint Djahsj, die eerst gehuwd was met de aangenomen zoon van Mohammed, Zaid ibn Haritha. Vers 50: Mohammed heeft een
uitzonderingspositie t.a.v. het huwelijk.
7
“Lees!” (Sura 96:1-5). Waarom werd de Koran niet in een keer geopenbaard? (Sura 25:32. “En een Oplezing (Koran), die Wij (Allah) in delen
gesplitst hebben, opdat gij (Mohammed) haar zoudt oplezen voor de mensen, met tussenpozen” (Surah 17:106).
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De schepping in zes dagen. De eerste bladzijden van de Bijbel vertellen hoe God het universum inclusief de aarde “in
het begin” schiep (Genesis 1:1-2) en in zes scheppingsdagen “voltooide” (Genesis 2:1). Gedurende de 18de eeuw, zeiden
een aantal geleerden dat christenen de eerste bladzijden uit de Bijbel maar moesten uitscheuren omdat zij in strijd waren
met de zogenaamde wetenschap. Maar vandaag zijn er een groeiend aantal topwetenschappers (inclusief in kosmologie)
die zeggen dat er geen tegenstrijdigheid tussen de Bijbel en de wetenschap is.8
God schiep energie, materie, ruimte en tijd uit niets (Hebreeën 11:3) en schiep het finale product door een proces.
Bijvoorbeeld: God schiep eerst materie uit niets. Toen vormde Hij de materie (klei) in de vorm van een man en blies de
levensadem in hem (Genesis 2:7). Uiteindelijk bouwde Hij een vrouw uit de zijde van de man (Genesis 2:22).
God schiep “tijd” (jaren, seizoenen, dagen van 24 uur) zoals mensen tijd berekenen pas op de vierde scheppingsdag
(Genesis 1:14). En Genesis 2:4 zegt, “ Op de dag dat de HEERE de aarde en de hemel (het universum) maakte” ... alsof
de hele schepping in één dag geschapen werd! Dus, elk “scheppingsdag” kon wel een heel lange periode geweest zijn.
Maar de bekende wetenschapper, Lawrence, bewees dat “tijd afhankelijk van snelheid is.” Bijvoorbeeld, als het mogelijk
was voor een mens om een retourreis naar de planeet Pluto te maken met de snelheid van licht, dan zou hij minder dan
11 uur onderweg zijn. Maar als hij naar de aarde is teruggekeerd, ontdekt hij dat er 12 jaar voorbij zijn gegaan, omdat de
aarde niet met de snelheid van licht beweegt. Op dezelfde manier is de schepping van het universum evenredig afhankelijk
van de snelheid waarmee God het universum geschapen heeft! God, Die het licht schiep door een woord te spreken, kon
ook het hele universum met de snelheid van licht geschapen hebben. Daarom kan geen mens de lengte van “een
scheppingsdag” berekenen!
Dus, het is niet de Bijbel die gewijzigd moet worden, maar wetenschappers die hun theorieën moeten aanpassen aan het
ware getuigenis van de Bijbel en hun uitspraken over de Bijbel moeten wijzigen! De Bijbel dat eens en voor altijd voltooid
en volledig is, wijst naar één Auteur Die de optekening van de Bijbel heeft geleid!
Samenvatting. Veertig verschillende profeten kon alleen één boek met één thema over een periode van 1600 jaar
produceren, zonder de inhoud te wijzigen en zonder de variante lezingen te vernietigen als er één Auteur en Redacteur
achter deze profeten stond! De Bijbel is zo compleet dat na zijn voltooiing geen letter gewijzigd of vernietigd werd! De
Bijbel is het boek dat het meest in de wereld verkocht wordt. Het bestaan van de Bijbel wijst naar het bestaan van een
Auteur en Redacteur van de Bijbel, namelijk, God.
Door de Bijbel te bestuderen kun je de AUTEUR en REDACTEUR van de Bijbel leren kennen.
De gedachten, gevoelens, wil, WOORDEN en DADEN van God in de menselijke geschiedenis worden in de Bijbel
geopenbaard.
C. JEZUS CHRISTUS OPENBAART HET BESTAAN VAN GOD
1. De menswording van Jezus Christus.

Vraag. Hoe weten wij dat Jezus Christus echt bestaan heeft?
• De kalenderillustratie.
Dit gedeelte spreekt over de menswording van Jezus Christus. Hoe weten we dat Hij echt naar de aarde gekomen is?
(Dus, dat het niet maar een verzinsel van mensen is?) Hoe wordt de antieke en moderne geschiedenis gedateerd? Wat
betekent “v.C.” en “n.C”? De menselijke geschiedenis wordt in tweeën verdeeld door Jezus Christus en alle datering
wordt gedaan met verwijzing naar Christus. De historici in de wereld zouden nooit een onhistorisch persoon gebruiken
om de geschiedenis “vóór Christus” en de geschiedenis “na Christus” te dateren. Wetenschappers in de geschiedenis
erkennen dat Jezus Christus werkelijk bestaan heeft!
In het verleden hebben koningen dikwijls ernaar gestreefd deze positie in de geschiedenis in te nemen. Ze hebben alle
voorgaande kalenders vernietigd en toen alle middelen gebruikt om een nieuw kalender op te stellen, waarin alle datering
naar henzelf verwezen. Maar hun pogingen waren tevergeefs. Hun kalenders werden vergeten en verworpen.
Waarom wordt de menselijke geschiedenis opgetekend met verwijzing naar de geboorte van Jezus Christus? Waarom is
Jezus Christus het middelpunt van de geschiedenis? Waarom is Jezus Christus zo anders als al deze andere grote
koningen? De Bijbel zegt, omdat Jezus Christus “God is Die naast Zijn goddelijke natuur ook de menselijke natuur heeft
aangenomen en onder ons is komen wonen”. Hij is Zijn eigen schepping en ons menselijke geschiedenis binnengetreden
om aan ons te openbaren Wie God eigenlijk is en wat God voor ons gedaan heeft!
2. De vervulde profetieën over Jezus Christus.

Teken een tijdslijn op het bord of papier. Mozes (Deuteronomium) leefde in 1450 v.C.; David (Psalmen) leefde in 1000
v.C.; de profeten Jesaja en Micha leefden in 700 v.C.
Ontdek en bespreek. Welke voorspellingen van de profeten m.b.t. Jezus Christus zijn letterlijk in vervulling gegaan?
• Zijn geboorte.
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Meer dan 700 jaar v.C. profeteerde Micha dat Jezus Christus in Bethlehem geboren zou worden, een stad in Israël (Micha
5:2; Matteüs 2:1). Meer dan 700 jaar v.C., profeteerde Jesaja dat Jezus Christus de zoon van een maagd zou zijn en dat
Hij “God met ons” zou heten (Jesaja 7:14; Matteüs 1:20-23).
• Zijn leven.

Meer dan 1450 jaar v.C. profeteerde Mozes dat Jezus Christus een Profeet zou zijn Die alle mensen moesten gehoorzamen
(Deuteronomium 18:15-19; Handelingen 3:22-23).
• Zijn dood

Meer dan 1000 jaar v.C. profeteerde David dat Jezus Christus zou sterven: Zijn handen en voeten zouden (met spijkers)
doorboord worden (Psalm 22:17; Lukas 23:33); mensen zouden Zijn kleren verdelen (Psalm 22:19; Johannes
19:23-24); Hem met spot en verachting omringen (Psalm 22:7-8; Matteüs 27:39-44); en Hij zou ervaren dat God Hem
verlaten heeft (Psalm 22:2; Matteüs 27:46).
• Zijn verlossing

Meer dan 700 jaar v.C. profeteerde Jesaja dat Jezus Christus aan het kruis zou sterven: hij zegt, “Maar om onze
overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op
Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jesaja 53:5-6; 1 Petrus 2:24-25; Romeinen 4:25).
• Meer dan vijftig voorspellingen m.b.t. Jezus Christus.

De profeten hebben honderden jaren voordat Jezus Christus geboren werd meer dan 50 voorspellingen of profetieën over
Hem gemaakt. Misschien zou een of twee van deze voorspellingen ook in ander mensen in de geschiedenis vervuld
kunnen worden, maar zeker niet alle vijftig! Jezus Christus vervulde alle vijftig profetieën! Zestien van deze profetieën
werden op één dag vervuld, de dag van Zijn kruisiging! Over geen enkel ander mens in de menselijke geschiedenis zijn
er zoveel voorspellingen gemaakt! Geen ander mens heeft letterlijk zoveel profetieën vervuld! Ten einde alleen maar 8
van deze profetieën te vervullen, heeft één mens één kans uit honderd duizend biljoen (100 000 000 000 000 000)
(17 nullen)! De betekenis van het feit dat Jezus Christus alle profetieën vervuld heeft, is dat het bewijst dat Hij absoluut
uniek in de menselijke geschiedenis is en dat Hij goddelijk is! Het is een bewijs dat er achter de Bijbel en al zijn profetieën
een goddelijke Persoon staat Die de Bijbel heeft geïnspireerd. De Bijbel is dus een bewijs dat God bestaat.
3. Jezus Christus openbaart God.

Ontdek en bespreek. Wie is Jezus Christus?
Wat wordt er over Jezus Christus gezegd in de onderstaande Bijbelgedeelten? Welk aspect van de persoonlijkheid en
karakter van God openbaart Jezus Christus?
Lees de volgende Bijbelgedeelten. Wat wordt er over Jezus Christus gezegd?
- Johannes 1:1 en 14? (Jezus Christus is God en Mens)
- Johannes 1:3 en 9b? (Jezus Christus is de Schepper van de wereld en kwam in de wereld)
- Johannes 1:18 en 4? (Jezus Christus openbaarde God en Gods karakter)
- Johannes 1:4,9a en 5,10? (Jezus Christus verlichtte iedere mens, maar werd niet begrepen/ herkend/ erkend)
- Johannes 1:11 en 12? (Jezus Christus werd door sommigen verworpen en door anderen aangenomen)
- Markus 2:1-12? (God/ Jezus Christus heeft bevoegdheid zonden te vergeven)
- Johannes 5:21-24? (God/ Jezus Christus wekt de doden op en geeft leven)
- Johannes 14:21,23? (God/ Jezus Christus maakt liefde en Gods tegenwoordigheid een werkelijkheid)
• Wie Jezus Christus is.

God is de almachtige Geest, leeft in een ontoegankelijk licht en is onzichtbaar (1 Timoteüs 6:16). Maar Jezus Christus
is de zichtbare openbaring van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15)9. Hij openbaart Gods wezen en Gods
heerlijkheid (Hebreeën 1:3). Zoals woorden gedachten van de mens openbaart, zo wordt Jezus Christus “het Woord”
(Johannes 1:1) genoemd, omdat Hij de ziel (wezen) en denken (gedachten) van God openbaart en uitdrukt. Jezus
Christus is God. “In Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk” (Kolossenzen 2:9). En Jezus Christus
heeft de menselijke natuur in Maria aangenomen (Lukas 1:30-37). Jezus Christus heeft dus een goddelijke natuur en
een menselijke natuur (Johannes 1:1 en 14). Hij maakt God bekend aan mensen (Johannes 1:18) en stelt mensen instaat
om God te kennen en tot Hem te naderen.
• Wat Jezus Christus doet.

Jezus Christus is de Schepper van het universum, maar ook Degene Die de geschapen wereld is binnengetreden
(Johannes 1:3 en 9b). Jezus Christus openbaart God en Zijn karakter aan mensen. “In Hem was het leven en het leven
was het licht van de mensen” (Johannes 1:4) (“leven” is de samenvatting van Gods goddelijke eigenschappen en “licht”
is de zichtbare uitdrukking van dit leven. “Jezus Christus heeft God verklaard (uitgelegd) (Johannes 1:18). Jezus
Christus is de Enige Die mensen redt (Johannes 14:6; Lukas 19:10). Jezus Christus wekt nu geestelijke dode mensen op
(Johannes 5:21,24-25) en zal later bij Zijn wederkomst lichamelijke dode mensen opwekken (Johannes
5:28-29) precies zoals God de Vader. En Jezus Christus zal alle mensen oordelen (Johannes 5:22-23).
9
Lees Exodus 3:2. De Engel van de HEERE (= de HEERE)(vers 4) verscheen in een vuurvlam. Ook de islam gelooft dat Allah vanuit een brandend
vuur aan Mozes verscheen en tot hem sprak (Sura 20:10-12). Als God Zich in een materieel vuur kan openbaren, dan kan Hij Zich ook in de Mens Jezus
Christus openbaren!
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• Hoe een mens een relatie met Jezus Christus krijgt.

Jezus Christus heeft zoals God de Vader de bevoegdheid om de zonden van mensen te vergeven (Markus 2:1-12). Hij
zegent mensen met de genade van God (Johannes 1:16). Hij verlicht mensen en toch werd Hij door vele mensen niet
begrepen (herkend, erkend) (John 1:4,9a en 5,10). Hij wordt door sommige mensen verworpen, maar door andere mensen
aangenomen (Johannes 1:11 en 12). Hij maakt de liefde en de tegenwoordigheid van God tot een werkelijkheid in het
leven van mensen (Johannes 14:21 en 23).
Samenvatting. Door Jezus Christus te bestuderen, kun je GOD, DIE MENS GEWORDEN IS leren kennen.
Jezus Christus openbaart het WEZEN, de PERSOONLIJKHEID en het KARAKTER van God.
D. HET HART VAN DE MENS OPENBAART HET BESTAAN VAN GOD
1. Hoe weten alle mensen wat “goed’ en wat “kwaad” is?

Lees Exodus 20:12-17; Romeinen 2:14-15. Ongeletterde zowel als geletterde volken in alle werelddelen en culturen
weten: “Pleeg geen moord”. “Pleeg geen overspel”. “Steel niet”. Hoe is het mogelijk dat alle mensen in de wereld het
verschil tussen “goed” en “kwaad” weten? Dit is alleen mogelijk als Dezelfde Wetgever sommige van zijn morele wetten
in elk menselijk hart geschreven heeft!
De morele wetten in de harten en gewetens van mensen zijn dezelfde, omdat Dezelfde Wetgever ze op het menselijke
hart geschreven heeft. Als je naar je hart gaat luisteren, dan zal je hart je beginnen te wijzen op het bestaan van een God
Die “het goede” liefheeft en “het kwade” haat (Psalm 5:5-6; Psalm 11:5).
Dat zal niet altijd met iedereen gebeuren, omdat er iets heel erg met het hart van de mens aan de hand is.
2. Wat is er met het hart van de mens aan de hand?

Lees Jeremia 17:5-10. “Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?” Dus, alleen
wanneer er iets heel bijzonders met je hart gebeurt, zal je hart nieuw worden! In de Bijbel wordt dit wonderwerk
“wedergeboorte” of “opnieuw van boven geboren worden” genoemd. Jezus zegt, “Als iemand niet opnieuw geboren
wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (Johannes 3:3)! En Jezus zegt, “Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd
heb: U moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3:7).
3. Waarom is het hart zo belangrijk?

Lees Psalm 14:2 en 10:4 en 27:8. Met je hart kan je God buiten sluiten, maar met je hart kun je ook God zoeken en vinden!
Je hart is de bron van je leven (Spreuken 4:23). Daarom zegt God, “Mijn zoon, geef Mij je hart” (Spreuken 23:26).
Samenvatting. Door te luisteren naar je hart en je geweten, kan je iets te weten komen over GOD, VOOR WIE GOED
EN KWAAD BELANGRIJK IS. Je hart openbaart sommige van de MORELE WETTEN van God.
E. HET LEVEN VAN OPRECHTE CHRISTENEN OPENBAART HET BESTAAN VAN GOD
1. Welke veranderingen vonden plaats in Paulus’ leven?

Lees Handelingen 26:9-19 en Filippenzen 3:7-14. Wie was Paulus? Paulus haatte en vervolgde christenen. Op een dag
verscheen Jezus Christus aan hem op de weg naar Damascus, veranderde zijn hart en keerde zijn leven ondersteboven.
Zijn leven veranderde en hij begon het nieuwe leven te leven. De vroegere vervolger en vernietiger van christenen werd
zelf een christen, iemand die Jezus Christus koos in te zetten!
2. Wie veranderde Paulus’ leven zo?

Lees 1 Timoteüs 1:15-17. Paulus getuigt dat geen godsdienst, geen filosofie en geen wetenschap hem heeft veranderd.
Alleen God door Jezus Christus heeft zijn leven veranderd!
3. Let op het leven van oprechte christenen.

Zoek contact met oprechte Christenen10 en let op hun leven en getuigenis. Vraag hen wie hun leven zo veranderd heeft
en hoe dat gebeurde. De moderne psychologie, sociologie en filosofie ziet het belang in dat mensen geholpen worden en
ten goede veranderen. Maar ze hebben weinig kracht om dat te bewerkstelligen. Maar miljoenen christenen getuigen hoe
hun leven veranderd is! Dus, als zulke christenen vertellen hoe hun leven veranderd is, zou je moeten luisteren. Achter
deze christenen staat de Levende God, die hun leven veranderd heeft en nog steeds veranderd!
Helaas zijn er ook mensen die zichzelf “christen” noemen, maar nog niet veranderd zijn. Sommige zogenaamde
“christenen” gedragen zich als niet-christenen en zelfs als slechte mensen. Toch gooien we ze niet uit de gemeente (kerk),
maar blijven tot hun spreken, omdat we hopen dat zij ook de waarheid mogen gaan begrijpen en zullen veranderen!
Dus, let op de oprechte christenen. Observeer hoe ze leven en luister naar wat ze zeggen.
Samenvatting. Door de levens en getuigenissen van oprechte christenen te bestuderen, kan je de ware GOD DIE
MENSENLEVENS VERANDERT leren kennen. Gods KRACHT OM LEVENS TE VERANDEREN komt tot uiting in
het leven van oprechte christenen.
10
Helaas zijn er ook naamchristenen of cultuurchristenen¸ mensen die in christelijke gezinnen geboren werden en in de christelijke cultuur getogen
werden. Omdat zij niet wedergeboren zijn, leven zij als de andere mensen in de wereld. Zij noemen zichzelf “christenen”, maar in de ogen van Jezus
Christus zijn zij GEEN christenen (Matteüs 5:20; Matteüs 7:21-23)!
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Samenvatting. De 5 dingen die wijzen op het bestaan van God:

Als je wilt weten of God bestaat, dan:
1. Bestudeer het universum en ontdek de wonderen, macht, schoonheid en orde van Gods werk in de schepping.
2. Bestudeer de Bijbel en ontdek de gedachten, besluiten, woorden en daden van God in de menselijke geschiedenis.
3. Bestudeer Jezus Christus en ontdek het wezen, de persoonlijkheid en het karakter van God.
4. Luister naar je hart en geweten en ontdek sommige belangrijke morele wetten van God.
5. Bestudeer de levens en getuigenissen van oprechte christenen en ontdek Gods kracht om levens te veranderen.
OPDRACHT VOOR DE VOLGENDE KEER
1. Lees weer bovenstaande Bijbelgedeelten en denk na over wat de Bijbel zegt over het bestaan van God.
2. Denk na over het volgende probleem: “Als God bestaat, waarom is er zoveel ellende en lijden in de wereld?”
Volgende keer zullen we dit probleem bespreken.

© Epikouria

Evangelisatie Bijbelstudie 1

9

