HET WOORD VAN GOD
“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te
geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam
leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is
toegerust.”
2 Timoteüs 3:16, 17 (NBV)
1. de Bijbel, bestaande uit de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament, is het
onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Door God aan zijn dienaren gegeven,
foutloos door hen doorgegeven [in de oorspronkelijke geschriften]. Zoals Spreuken 30:5
dan ook zegt: “Elk Woord van God is getoetst” en zoals David schreef in Psalm 12:7 “De
Woorden van de Heer zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot
zevenmaal toe”.
2. God’s Woord, de Bijbel, is de absolute autoriteit in het leven van de Christen. Als deze
vraagstukken niet benoemd zijn in de Bijbel, dient wat waarheid is bepaald te worden aan
de hand van criteria die in overeenstemming zijn met de Bijbel. Vgl. 2 Tim. 3:16, 17
3. De Bijbel is tot stand gekomen door Goddelijk geïnspireerde schrijvers, of zij zich hiervan
bewust waren of niet, zoals Petrus zegt in 2 Petrus 1:20,21: “Besef daarbij vooral dat
geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een
profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden
daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest” en in 1 Petrus 1:10-11 “Wat die redding
inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u
ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke
omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei
dat de Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen”.
4. De Bijbel is daarmee een ‘gefixeerde’ tekst, onveranderlijk en niet onderhevig aan
menselijke visies. Hoewel vertalingen, interpretaties en inzichten kunnen verschillen van
elkaar mogen die verschillen niets toe- of afdoen aan de (oorspronkelijke) geschreven
bedoeling in haar letterlijke vorm.
Het is daarom niet toegestaan een betekenis af te leiden of in te leggen in de tekst welke
door de tekst zelf niet gedragen wordt. Wie zich hiermee bezighoudt, begeeft zich op het
pad van de mens die het Woord van God verdraait 2 Petrus 3:16.
5. In het ontdekken van God’s bedoelingen is de inspiratie en werking van de Heilige Geest
onmisbaar. Persoonlijke beperkingen, traditie, zonden en culturele opvattingen kunnen
daarbij in de weg staan maar zullen worden overwonnen door een ieder die zich door
God’s Geest wil laten leiden en God hierom, in gebed, vraagt. “Wij hebben niet de geest
van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat wij zouden weten wat
God ons in zijn goedheid heeft geschonken [..] een mens die de Geest wel bezit, kan
alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld” (1 Korintiërs 2:12-15)
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