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Les 16

Het getuigenis van de Heer Jezus Christus.
Over de auteur(s) en inspiratie van hetgeen in de Bijbel is geschreven is veel te doen, zowel in
het heden als in het verleden zijn daar felle discussies over gevoerd. Menige “geleerde” denkt
te weten hoe het precies in elkaar steekt maar het vervelende voor hen is dat ze elkaar vaak
tegen spreken. De Bijbel is geheel anders en spreekt zichzelf niet tegen, ondanks dat de
schrijvers daar van elkaar niet hebben gekend en dat er eeuwen overheen gegaan zijn voordat
de Bijbel als compleet boek werd samengesteld. Dit is te verklaren uit het feit dat de inspirator
van de zesenzestig Bijbelboeken de Here God Zélf is geweest, door Zijn Geest zijn de
schrijvers geïnspireerd en daardoor sluiten de Bijbeldelen ook op elkaar aan en zijn ze
onderling te controleren. Geen boek is ooit zo precies samengesteld als de Bijbel.
1. Het Oude Testament.
a. Het Mozaïsche auteurschap en de inspiratie van de eerste vijf Bijbelboeken.
Matth. 22: 24-32

“Meester, Mozes heeft gezegd”
“hebt gij niet gelezen, wat door God tot u gesproken is, toen Hij zeide”

Mark. 7:8-13

“Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking”.
“Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder”

Mark. 12:26

“hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe
God tot hem sprak”.

Joh. 5:46

“Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij
heeft van Mij geschreven”.

Luk. 16: 29-32

“Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij
heeft van Mij geschreven”.

Luk. 24:25-27

“dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben”.
“En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in
al de Schriften op Hem betrekking had”.

Luk. 24:45-46

“dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de
profeten en de psalmen moet vervuld worden”.

Joh. 17:17

“Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid”.

b. De wonderen die in het Oude Testament beschreven staan zijn waargebeurde
verhalen.
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De zondvloed:
Luk.17:27

“zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen
tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en
allen verdelgde”.

Verwoesting van Sodom:
Luk. 17:29
“Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel
van de hemel en verdelgde hen allen”.
De vrouw van Lot:
Luk. 17:32
Jona:
Matth. 12:40
Naäman:
Luk. 4:27

“Denkt aan de vrouw van Lot!”
“Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het
zeemonster was”.
“geen van hen werd gereinigd, doch wel Naäman de Syriër”.

c. De psalmen de profetische boeken zijn geïnspireerd.
Marc. 12:36

“David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd”.

Luk. 4:17-21

“Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld”.

Matth. 24:15

“waarvan door de profeet Daniël gesproken is”.

d. In de volgende Schriftplaatsen zien wij dat de Heer Jezus óók letterlijk leerde wat er
geschreven staat.
Joh. 14:10
Joh. 8:47
Joh. 17:8
Joh. 12:48
Joh. 6:63
Matth. 5:18

“de woorden”
“woorden Gods’”
“de woorden”
“Mijn woorden”
“de woorden”
“tittel of jota”

Op het moment dat de Heer Jezus Christus van de aarde vandaan ging was het Nieuwe
Testament nog niet geschreven, zelfs nog niets geschreven. Maar wel hebben wij Zijn
bevestiging dat wij het Nieuwe Testament als het geïnspireerde Woord van God mogen
aanvaarden.
a. De Heer Jezus heeft duidelijk gezegd dat Hij de openbaring onafgemaakt zou laten:
Joh 16:12

“Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen”.

b. Hij beloofde dat de Bijbel na Zijn heengaan volledig zou worden.
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Joh. 16:13

“doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de
volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort,
zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen”.

c. De Here koos andere mensen die verdere openbaringen zouden ontvangen en getuigen van
Hem zouden zijn. Het werden na het heengaan van de Heer Jezus de predikers en leraren die
deze taak op zich mochten nemen.
Joh. 16:13

“doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de
volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort,
zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen”.

Joh. 16:15

“Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne
en zal het u verkondigen”.

Hand. 1:8

“maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij
zult mijn getuigen zijn”.

Matth. 28:19 “leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”.
Hand. 9:15-17 “want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam”.
c. Omdat Hij te voren wist wat ze zouden schrijven gaf Hij aan hun woorden het zelfde gezag
als aan Zijn eigen woorden.
Matth. 10:14-15

“En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort”.

Luk. 10:16

“Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en
wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft”.

Joh. 13:20

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt
Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft”.

Joh. 17:20

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun
woord in Mij geloven”.

