Introductie op de Bijbel – Basis teksten bij de sheets.
Sheet 1
Deze presentatie is een Introductie op de Bijbel, oftewel een “kennismaking”.
Er zijn al meer dan 4.000 jaar mensen geweest die geloof gehecht hebben aan dit
boek, in totaliteit zijn dat miljarden mensen. Waarom geloven zij wat er in de Bijbel
staat?
Het doel van deze introductie is:
•
•

een verkenning van wat de Bijbel verteld;
ontdekken of het wáár is wat de Bijbel verteld, of dat we hier te maken hebben
met een mythisch boek;

Wilt u meer informatie, kijk dan op de website: www.internetbijbelcursus.nl.
Deze presentatie is een GRATIS uitgave van Bijbel Aktueel © 2004.
Voor deze presentatie wordt voorzover mogelijk gebruik gemaakt van de meest
recente vertaling: De Nieuwe Bijbelvertaling van het NBG/KBS.
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•

De Bijbel Verkennen
Kernvragen zijn:
• Wat is de Bijbel?
• Wie heeft de Bijbel geschreven?
• Waar gaat de Bijbel over?

•

Het Christelijk geloof ontdekken
Het Nieuwe Testament begint met het evangelie van Matteüs. In het éérste
hoofdstuk wordt hierin de geboorte van Jezus beschreven. Verderop gaan we
zien wat de antwoorden zijn op de volgende vragen:
• Wie is Jezus?
• Wat is geloven?
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Wat is de Bijbel?
• Wij geloven dat de Bijbel het "Woord van God" is. Het is een boek waarin Hij
aan de mensen Zijn Boodschap wil overbrengen, in feite Zijn
"communicatie-kanaal" of "brief" aan de mensen. De brief bestaat uit twee
delen: het “Oude” en het “Nieuwe” Testament, die beide weer
onderverdeeld zijn in diverse boeken en brieven.
Maar geloven doe je niet zonder redelijk bewijs!
• De boeken van de Bijbel zijn door verschillende auteurs op schrift gezet, en
de auteurs zijn voor nagenoeg alle boeken bekend. Deze boeken zijn,
volgens de Bijbeltekst zelf, door God geïnspireerd.
Jeremia 30:2, 2 Timoteus 3:16

•

Betrouwbaarheid van de Bijbel
• De Bijbel is zeer nauwkeurig, letter voor letter, duizenden jaren
overgeschreven – methode van reproductie. In die zin is de Bijbel een
uiterst betrouwbaar boek. Ook in andere zin is de Bijbel betrouwbaar
gebleken:
•
Archeologische vondsten:
• De Steen van Omri;
• De stallen van Salomo e.v.a. voorbeelden;
•
Profetie in de Bijbel
• Er zijn in de Bijbel zéér veel “profetieën” gedaan. Het merendeel
hiervan is al letterlijk uitgekomen. Dit betreft profetieën op de korte
en lange termijn. Eén van de meest aansprekende is wel dat:
•
alle profetieën over de komst van Jezus;
•
de profetieën over de terugkeer van Israël, na verstrooiing
over de wereld, is uitgekomen in 1948.
i
•
Wist u dit?
Van horoscopen en waarzeggerij komt slechts 5-10% uit;
Wetenschappelijke toekomst-modellen hebben een
betrouwbaarheids-percentage van maximaal 25%;
De Bijbel heeft tot op heden een “100% score”…
•
Israël
Bewijs voor het bestaan van God:
•
Toen Frederik de Grote van Pruisen eens aan een vriend die hem
steeds over God aansprak, vroeg: "Geef mij eens een bewijs voor
het bestaan van God", antwoordde die vriend: "De Joden, Sire!".
Alleen al het bestaan van Joden en het Joodse volk herinnert er
aan dat die God, die wij als mensen hebben dood verklaard, echt
bestaat.
• Israël wordt in de Bijbel aangeduid als het uitverkoren volk.
Verdrijven en deporteren uit het land door diverse grootmachten
waaronder de Perzen, de Romeinen, de vele pogroms, de
Kruistochten en andere vernietigingspogingen van de RKK, de
holocaust, tot aan de Intifada.. nooit is het iemand gelukt dit volk
van de aardbodem te vagen. Van veel volken restten alleen nog de
herinneringen, de Joden zijn er nog steeds.. Is dit omdat ze zélf zo
sterk zijn of omdat God, zoals Hij in de Bijbel heeft beloofd, ze voor
eeuwig (= altijd) zou bewaren als een volk voor Hem?

•

Waar gaat de Bijbel over?
In het Oude Testament lezen we het verhaal van
•
het ontstaan van de mens en de band die er was tussen God en de
mens, die Adam werd genoemd;
•
de eerste overtreding, door de mens, van de Wet die God gemaakt had.
Genesis 2:15-17, Genesis 3:1-7.
•
De straf die God hiervoor gaf: het scheiden van God en mens door het
sterfelijk worden van de mens. Niet alleen strafte God de mens met
sterfelijkheid, Hij beloofde ook dat op een dag Iemand zou komen die
die sterfelijkheid zou opheffen, die de breuk tussen God en mens zou
opheffen. Door de Joden de Messias genoemd. Die sterfelijkheid treft
iedereen, dit is de “erf-zonde” [toelichting].
•
De geschiedenis van de vroege wereld;
•
Een beperkte ontstaansgeschiedenis van de diverse volken of rassen;
•
De geschiedenis van het volk Israël;
•
De (vaak herhaalde) beloften van de komst van de Messias.
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Wie is God?
De bijbel gaat over God, maar, wie is dat? De Bijbel spreekt over Hem als:
• God de Schepper van de Hemel en de aarde;
• God als de Eeuwige. Dat is: dat Hij er altijd is geweest en ook altijd zal zijn;
• God als de Liefde.

God heeft een naam!
Veel mensen denken dat “Allah” en “God” dezelfde persoon of goddelijke macht zijn.
Helaas moet ik u teleurstellen. En daarom moeten we hier dieper op ingaan.
“Allah” is geen naam voor een god, maar een titel. Net als ons woord “God”. In de
Bijbel staat dan ook niet “God” maar staan zijn titels als Adonaï of Zijn naam:
JAHWEH. Daarnaast kent de Islam enorme verschillen met de Joods-Christelijke
religie. Allah is een “god” die onderwerping eist, en zijn volgelingen oproept zijn
tegenstanders te doden. God (JAHWEH) wil niet dat mensen “te vuur en te zwaard”
het geloof of de Bijbel verkondigen! Geloven in God, en daar kom ik later op terug, is
een keuze die uit eigen vrije wil voorkomt.
Aangezien God een naam heeft, is Hij een PERSOON of PERSOONLIJKHEID.
Anders hoef je je god ook geen naam aan te geven, zoals de Islamieten ook niet
doen. Daarnaast leert de Bijbel dat God een Zoon heeft: Jezus. De Islam ontkent dit.
Zij zien Jezus (in de Koran “Isa” genoemd) als “een profeet”. Daarom staat er ook op
Rotskoepel (in Jeruzalem) in het Arabisch geschreven: “God heeft geen zoon”.
En dit is ook wat er van kinds af aan bij de Islamitische kinderen in geprent wordt, uit
“Islam voor Kinderen”, hoofdstuk “Allah of God”:
V: Is Jezus de zoon van God?
A: Neen, Jezus is een profeet van God. God heeft geen zoon.
De Koran heeft een vreemde en moeilijk te begrijpen weergave van hoe Jezus zélf
zou hebben ontkent dat hij de Zoon van God zou zijn, een citaat uit een Islamitisch
werk:
“De Koran (5:116, 117): En als ALLAH zeggen zal: O, Jezus, zoon van Maria, hebt
gij tot de mensen gezegd: neem mij en mijn moeder als twee goden buiten
ALLAH, zal hij (Jezus) zeggen: Glorie zij U, het betaamt mij niet datgene te
zeggen wat ik geen recht had Ik heb hun niets (anders) gezegd dan wat Gij mij
hebt geboden, nl.: Dien ALLAH, mijn Heer en uw Heer, en ik was getuige van hen
zolang ik onder hen was, doch toen Gij mij hebt doen sterven (tawaffa) waart Gij
de Waker over hen ..”
Daarnaast leert de Bijbel, zoals we zagen dat de mens “in zonde geboren wordt”.
Ook hierin leert de Islam iets totaal anders:
V: Zijn wij van nature zondig ?
A: Neen, wij zijn niet met zonde geboren, elk kind wordt rein geboren
door de schepper.
Dit betekent tevens dat wanneer iemand niet zondigen zou oftewel de regels van de
Koran niet overtreed, hij of zij in principe zelfs zonder te geloven in Allah naar het
Paradijs zou kunnen gaan…
Hier zien we dus dat de Koran (en de Islamitische godsdienst) wezenlijk verschilt van
het Christendom. Samen optrekken met Islamieten is dus voor Christenen die hun
eigen geloof serieus nemen absoluut onmogelijk.
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We hebben al genoemd dat God een Zoon heeft, Jezus. Het “Nieuwe Testament”
handelt over deze zoon van God en de gevolgen van Zijn komst naar deze aarde.
Maar, zoals dit sheet ook zegt, zijn veel mensen van mening dat de Bijbel “net zoveel
bewijs als géén bewijs” is.
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Daarom is het zo belangwekkend te constateren dat er veel bewijzen buiten de Bijbel
zijn voor het bestaan van Jezus en de gebeurtenissen rondom zijn leven en dood!
•

•

•

Buitenbijbelse geschiedschrijvers
•
Josephus
Joods-Romeins historicus, geen Christen. Hij schrijft over Jezus’
werk, leven, dood en opstanding in een korte vermelding.
•
Tacticus
Romein, en een felle tegenstander van het Christelijke geloof. Hij
bevestigd echter dat Jezus geleefd heeft en terechtgesteld is door
Pilatus;
•
Thallus
Samaritaans historicus, 52 n.Christus. Géén Christen. Bevestigt de
grote duisternis die over Israël kwam bij het sterven van Jezus.
Door andere historici is vastgesteld dat er géén sprake was van een
gewone zonsverduistering op dat moment. De verduistering hield
drie uren aan (Lucas 23:44, 45).
Religieuze bronnen
•
De Koran (!) ook de Koran kent Jezus, maar noemt hem Isa. Hun
weergave van zijn status als profeet van God is dan wel anders als
de Bijbel, zij ontkennen de historiciteit van Jezus niet! Integendeel!
e
e
•
Oude kerkvaders. Hieronder vallen 2 en 3 generatie kerkelijke
leiders als Papias, Irineüs e.d. Zij hebben nooit het bestaan of werk
van Jezus ontkend, integendeel. Zij hadden informatie uit de éérste
hand van ooggetuigen of kinderen van ooggetuigen.
Moderne, niet-religieuze, schrijvers
(kranten, tijdschriften, geschiedschrijvers). Serieuze journalisten en
geschiedkundigen ontkennen de historiciteit van Jezus niet. Zélfs
tegenstanders van het Christelijke geloof doen dit niet (Stg. Skepsis!)

Tot slot gaan we toch naar de Bijbel nu. Na de dood van Jezus stond hij volgens de
Bijbel op uit de dood en was hij – met veel getuigen aanwezig – opgevaren naar de
e
Hemel. Op de 1 pinksterdag houdt één van de volgelingen van Jezus, Petrus, een
toespraak. Als gevolg van die toespraak worden 3.000 mensen gelovig en kort
daarop werden duizenden anderen Christen. In totaliteit waren er in zeer korte tijd
meer dan 7.000 Christenen. In de jaren die volgden verbreidde het Christendom zich
zeer snel.
Waarom werden de mensen massaal Christen?
Veel mensen hadden Jezus in Jeruzalem gekend, gehoord. Het verhaal was hen niet
onbekend. Maar,… dat was nog geen reden om Christen te worden en in een ter
dood veroordeelde man te gaan geloven.. Bij leven geloofden ze al niet in Hem!
Wat gebeurde er meer?
•
De zonsverduistering, het scheuren van de voorhang in de Tempel, de
aarbeving bij zijn sterven, het feit dat Hij zélf “de geest gaf” en, in tegenstelling
tot normaal gebruik, met ongebroken benen het graf in ging (zoals
geprofeteerd). We lezen dit allemaal in: Matteüs 27:45-52.
•
Maar boven alles: in de volgende verzen in Matteüs lezen we iets zeer
bijzonders: Matteüs 27:53-54. Reeds gestorven mensen stonden op uit de
graven en lieten zich zien aan de mensen.
Juist omdát deze dingen gebeurd waren wisten mensen dat wat Petrus hen
vertelde over Jezus de waarheid moest zijn: dat Hij inderdaad door God gezonden
was. Petrus memoreerde in zijn toespraak de grote wonderen die Jezus bij leven had
gedaan en waarvan de omstanders, of in elk geval een groot deel er van, getuige
waren geweest. En het grootste wonder was wel dat Jezus weer opgestaan was:
Handelingen 2:31-32. “Jezus is door God tot leven gewekt”.
CONCLUSIE
De conclusie moet, naar mijn mening, op dit moment dan ook zijn dat:
•
De Bijbel historisch betrouwbaar is, bewezen waar is;
•
Jezus bestaan heeft, gestorven is en opgestaan.
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Aangezien we constateerden dat de Bijbel in historisch opzicht de waarheid
verteld, en dat van alle door God gegeven profetie in de Bijbel het
“uitkomstpercentage” 100 is, moeten we vaststellen dat de rest van wat de Bijbel
verteld en leert, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid óók waar is. Dit is
zelfs een wetenschappelijk verantwoorde “these”! Er is geen godsdienst ter wereld
die dit kan en zal claimen, alléén van de Bijbel kan dit gezegd worden!
Daarom houden we ons nu voor de rest aan de Bijbel als bron voor onze verkenning.
•

Waar komen we vandaan
We hebben al aangestip dat de mens door God gemaakt is. In de Bijbel lezen
we hierover, al in het eerste hoofdstuk: “In het begin schiep God de hemel en de
aarde [..] God zei: ‘laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons
lijken’.”.
• De mens is uniek, naar het beeld van God, geschapen;
• De mens is als beheerder van de schepping door God geschapen
• De mens is als een “kroon op de schepping” geschapen, het was het
“topstuk” van de schepping van God.
Helaas, de mens kwam in opstand tegen God, door Zijn regels niet te
gehoorzamen. Dat leidde er toe dat de band tussen God en mens verbroken
werd.

•

Waarom zijn wij hier
We zijn hier omdat God ons heeft geschapen tot eer van Hem. En Hij wil ons in
de gelegenheid stellen om de weg terug, naar Hem, te vinden.

•

Waar gaan we naar toe?
• Iedereen is op weg naar de eeuwigheid, naar het “hiernamaals”.
• Hoe brengen we die tijd na ons leven door?
Jezus vertelde ons dat er twee "wegen" zijn in het leven: een "brede" en een
"smalle" weg. Hij zei ook dat veel mensen er voor kiezen om de brede weg
te nemen en weinig mensen de smalle weg. Hij verteld ook waar deze
wegen naar toe leiden: de brede weg leidt tot destructie van u en mij als
mens (voor altijd gescheiden van God), de smalle weg leidt tot de
"eeuwigheid", tot het Paradijs of de Hemel. Er zijn dus twee mogelijkheden:
•
We zijn in die tijd samen met Hem, in de “Hemelse gewesten”;
•
We brengen die tijd door gescheiden van God.

God vraagt een keuze.
Hij biedt ons het eeuwige leven met Hem aan, helemaal voor niets en Hij vraagt
daarvoor maar één ding: in Jezus geloven. Dat kost u niets: geen enkele
inspanning, geen financiële bijdrage, geen lidmaatschap van een kerk of groep
is vereist. Het is dus “om niet” zoals de Bijbel zegt.
Niet kiezen is óók kiezen, het is namelijk kiezen om voor altijd te sterven.
De kerken noemen deze toestand vaak “de hel”. Het is namelijk ook een
regelrechte hel om van God gescheiden te zijn, om voor altijd reddeloos
verloren te gaan.
Veel mensen zeggen: “er is niets na de dood. Ik leef, en als ik doodga is er
niets meer”. De Bijbel leert dat de mens na zijn dood voor God moet
e
verschijnen op een moment. Dat is de 1 opstanding. Als blijkt dat de mens niet
heeft gelooft, wordt hij “voor altijd dood”, is hij er in het geheel niet meer. Dat
e
noemt de Bijbel de 2 dood. Wat dat betreft heeft de satan, net als tegen Eva,
de mensen een halve waarheid laten geloven. Namelijk dat er na de dood niets
e
meer is. Dat is zo, maar dat is de 2 dood. Eérst is er nog het rechtvaardige
oordeel van God. En dat is een oordeel dat niemand zou moeten willen
ondergaan! Het is ook niet nodig want de Bijbel leert dat dat oordeel al door de
Here Jezus is gedragen toen hij aan het kruis werd geslagen om de scheiding
tussen God en mens op te heffen.
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Keer je om..
Handelingen 2:37-38. “Keer u af van uw huidige leven”. In de oude vertalingen
staat “Bekeert u!”. Het is een actie die je zélf moet uitvoeren.
Nogmaals: je moet het zélf doen!
• Jezus heeft uitgelegd dat “bekering” hetzelfde is als, in geestelijke of
figuuerlijke zin, “opnieuw geboren worden”: je wordt, door te geloven in
Hem, een nieuw mens. Het nieuwe is dat je vanaf dát moment door God
gekend bent en een relatie met God krijgt.
Lees: Johannes 3:3-18.
De Joodse leraar Nikodemus kwam eens bij Jezus, in de nacht zodat
niemand hem kon zien, en zei: “We weten dat U van God bent gekomen”.
Jezus ging hier niet op in, maar legde Nikodemus uit dat alleen als je
“opnieuw geboren” werd, je tot het Koninkrijk van God toegang kon krijgen.
Door geboren te worden uit “water en geest”, oftewel net zoals Petrus zei:
door te geloven. Jezus zei: “De Mensenzoon moet hoog verheven worden,
zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen
die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat
hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” En “Over wie in hem gelooft wordt
geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al
veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige
e
Zoon.” Verwijzend naar de 2 dood, waar we over hadden gesproken.
•

•

Maar waarom zou u, jij of ik zich bekeren?
•
Elk mens is zondig. Er is niemand in staat het leven te leiden zonder
ook maar één fout te maken, en al helemaal niet om een leven te leiden
zonder ook maar één keer te zondigen (=overtreden van de wet van
God). Dat betekent dat u, zoals we lazen, per definitie verloren gaat of
gescheiden bent van God, voor eeuwig (= altijd).
•
Door ons te bekeren oftewel te gaan geloven in Jezus en Hem onze
zonden te laten vergeven zijn wij gered van die eeuwige dood en
mogen voor altijd met Jezus zijn.

Maak een keuze
U hebt misschien een routeplanner. Of zo’n kastje in uw auto dat u vertelt waar u
heen moet rijden. Als die zegt: “ga linksaf” dan gáát u linksaf. U vertrouwt
blindelings op dat kastje! Als het ding zegt dat u op de verkéérde weg bent –
wat doet u dan?
• Eigenwijs de eigen gekozen weg door volgen? Met alle consequenties van
dien? Verdwalen, file’s, te laat komen op de afspraak… oftewel zoals de
vlaamse zuiderburen zeggen: “verloren rijden”.
Helemaal “de weg kwijtraken”!
• De instructies opvolgen… en goed aankomen?

De Bijbel is zoveel méér dan zo’n elektronisch, ,door mensen gemaakt, kastje. En
toch geloven we de weg die in de Bijbel gewezen wordt niet! We gaan liever onze
eigen gang, en uiteindelijk raken we de weg kwijt. De weg naar God is niet meer te
vinden voor ons als mens als we altijd maar onze eigen weg willen gaan.
Adam en Eva gingen hun eigen weg. Het einde was dat ze stierven. De mens doet
nog steeds wat Adam en Eva deden. Feitelijk is dat de érnstige zonde van de
mensheid als geheel: “je eigen weg gaan”. Dát is de “erfzonde” waarmee we allemaal
belast zijn. Niet naar God willen luisteren en doen waar we zelf zin in hebben.
De gevolgen kunnen we elke dag zien. Er zijn al meer mensen gestorven aan AIDS
dan dat er in Nederland wonen. Omdat we als mens weigeren te luisteren naar het
gebod van God om trouw te zijn aan onze partner. We gebruiken wel een condoom
en met deze schijnzekerheid leven we verder. Maar er is één ding zeker in het
leven: ooit zult u sterven. Het kan morgen zijn, het kan over 60 jaar zijn. En dan?
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Misschien vindt u het niet interessant wat er na de dood gebeurt. Je leeft nu! Je leeft
maar één keer! Dus geniet! En na de dood? Ach, dood = dood. Misschien zit je er
wel helemaal niet mee dat je na de dood voor God moet verschijnen en daarna voor
eeuwig sterft, “als ik het nu maar goed heb”. Wat is de toegevoegde waarde om
Christen te worden? Want je voelt je prima??
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Maar bent u nu wel zo gelukkig? De statistieken laten iets anders zien!
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Meer dan 1/3 deel van de mensen gebruiken medicijnen tegen depressiviteit;
Er zijn ca. 800.000 alcoholisten in Nederland;
Er zijn honderdduizenden verslaafd aan drugs, gokken, porno en andere
seksuele uitspattingen -met alle gevolgen van dien- en andere destructieve
gewoonten die levens vernielen, gezinnen ontwrichten en zichzelf of zelfs
anderen de dood injagen;
Honderdduizenden zoeken steeds weer een nieuwe uitdaging, een nieuwe kick
of roes in allerlei andere zaken als feesten, house-parties,
Meer dan anderhalf miljoen mensen zijn werkloos en voelen zich afgedankt
doordat ze getroffen zijn door ziekte, doordat ze afgeserveerd zijn door hun
werkgever.. enz, enz.

En nu beweert u of jij met droge ogen dat u zich prima en gelukkig voelt? Dat u
nergens gewetenswroeging over hebt? Zich niet schuldig voelt ergens over? Dan wil
ik UW geheim tot een gelukkig leven kennen! U bent dan namelijk volstrekt uniek!
Geloven in Jezus Christus heeft namelijk voor het leven óók toegevoegde waarde!
•
Al uw fouten zijn door Hem vergeven & vergeten, u bent een nieuw mens!
•
U mag voor altijd bij God horen. Ook nu, tijdens uw leven, is Hij er en wil Hij er
altijd voor u zijn. U kunt naar Hem toegaan als u zich rot voelt. Als u fouten hebt
gemaakt. Als anderen u hebben verlaten en u zich eenzaam voelt.
•
En daar bovenop: eeuwig leven, met Hem. De dood is niet het einde, daarna
gaat het leven door en wordt zelfs nog béter!
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(geen toelichting, herhaling voorgaande punten en vat samen).
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Na deze laatste sheet sluit de presentatie en gaat de presentator voor in gebed. Dit
gebed kan tevens gebruikt worden om mensen te vragen hun leven aan de Here
Jezus te geven.
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Belangrijk!
•
Vraag de mensen die dit willen doen te gaan staan of hun hand op te steken,
maar laat het daar niet bij! Dan voelt men zich namelijk aan zijn/haar lot
overgelaten!
•
Na het gebed de aanwezigen een goede reis huiswaarts wensen en de mensen
die hun hand op hebben gestoken of zijn gaan staan uitnodigen na te blijven, om
met ze apart/persoonlijk te laten bidden door nazorgers.
•
Laat de tot geloof gekomen bezoekers op zijn minst samen met de nazorger het
zondaarsgebed zeggen.

De Oogst, 2002-03, Jan van Barneveld
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