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                                                                 HET RECHT SNIJDEN 

                               Door: Justin Johnson (www.graceambassadors.com) 

 

BEGINNEN MET HET RECHT SNIJDEN 

Hoe te beginnen met studeren? 

--met het juiste hart 

--uit de juiste Bijbel 

--recht gesneden. 

 

RECHT SNIJDEN 

OVER DIT BOEK 

Dit boek is een verzameling geschriften van Justin Johnson, predikant bij “Grace Ambassadors” Bible 

Fellowship in Swayzee, Indiana. De geschriften werden oorspronkelijk gepubliceerd op 

graceambassadors.com. Website-abonnees ontvingen deze wekelijkse bijbelstudietips en lessen over 

het “recht snijden” van het woord der waarheid via e-mailupdates. Originele geschriften worden 

gescheiden door hun eigen titel in het geval van langere artikelen. Ze zijn hier samengesteld als een 

gids om te leren hoe de Bijbel te bestuderen zoals God het bedoeld heeft. 
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VOORWOORD VAN DE UITGEVER: 

“DE PREDIKING VAN HET KRUIS”. 

De Bijbel zegt dat de prediking van het kruis de kracht van God is, de wijsheid van God en de 

heerlijkheid van God tot zaligheid (1 Kor. 1:18, 24; Rom. 1:16; Fil. 3:7-11). 

Door het kruis worden vijanden met God verzoend en hebben ze vrede met Hem (Kol. 1:20; Rom. 5:1; 

2 Kor. 5:19). Het bloed dat daar vergoten werd verzekert vergeving en verlossing (Ef. 1:7). De prediking 

van het kruis geeft eeuwig leven aan allen die vertrouwen op Zijn opstandingskracht. Bij het kruis 

neemt God goddeloze zondaars aan en rechtvaardigt hen vrijelijk door het geloof (Rom. 3:24, 4:5, 5:1). 

Hoe kan dat? Hoe kan God goddeloze mensen redding geven door louter geloof? Zou God de redding 

niet doen toekennen vanwege goede werken? Zou God niet meer heerlijkheid ontvangen door werken 

onzerzijds? Overvloedig veel goede werken kunnen geen enkele zonde rechtvaardigen. We zijn 

allemaal zondaars. Het loon van de zonde is de dood (Rom. 3:23, 6:23). Een miljoen goede werken 

stellen niets voor als één zonde de dood tot gevolg heeft. 

Er is geen heerlijkheid in een zondaar die probeert indruk te maken, met zijn goede werken, op een 

rechtvaardige God. Het is zinloos. Religie maakt geen indruk op God, en vleierij is nep. God is ons niets 

verschuldigd. Zonde en grootspraak kost u alles (1 Kor. 1:29). De mens kan zelf geen redding verdienen. 

God kan alleen redding geven. Je hebt niets om mee te betalen. Hij moet vrijelijk in redding voorzien. 

Dit is waar God in voorzag in Jezus, de enige echte volmaakte Christus, door zijn bloed, dood, 

begrafenis en opstanding. Christus' bloed is de betaling, zijn opstanding is het bewijs van betaling en 

de prediking van het kruis is de bevrijding. Het enige dat overblijft voor ons is om te geloven!  

Christus deed alles wat nodig was om je ziel te redden. De Heer Jezus Christus werd voor ons tot zonde 

gemaakt, schafte de dood af door zijn opstandingskracht en maakte onsterfelijkheid en gerechtigheid 

voor allen toegankelijk door Hem. Dit voldoende en volbrachte werk verschaft vrijelijk verlossing aan 

allen die geloven. Vertrouw op Gods gerechtigheid in Christus, niet in die van jezelf, en je zult gered 

worden (Rom. 3:20-26). 

De prediking van het kruis is de kracht van God tot zaligheid. Praten over redding is zonder het kruis  

tevergeefs. Geef God de eer voor het doen van het benodigde werk. Glorie in het kruis! 

“Rom. 3:25-26: 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot 

een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder 

de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen 

tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 
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“Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt 

zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. 

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij 

ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het 

behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 

Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is 

voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, 

naar de Schriften; 

 

INTRODUCTIE 

De Bijbel is een boek dat bestudeerd moet worden, wetende dat de meeste Christenen het nauwelijks 

lezen. Lezen geeft vertrouwdheid, maar studie levert begrip op. De apostel Paulus zei:  

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd 

wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. (Statenvertaling). 

Er zijn helaas maar weinigen die het werk doen en nog minder die begrijpen wat de Bijbel zegt. Zonder 

twijfel moet de Bijbel bestudeerd worden, maar hoe? 

Nadat ze onze kerk hebben bezocht en het belang van persoonlijke Bijbelstudie hebben gehoord, 

vragen mensen vaak: "Hoe begin ik?" Het vooruitzicht om de vele verzen versus en de vele  woorden 

in de Bijbel te bestuderen, kan ontmoedigend zijn. De taak is alsof je wordt opgedragen om een olifant 

op te eten. Hoe eet je een hele olifant? De afgezaagde reactie is "één hap tegelijk". 

De Bijbel is verdeeld in 66 boeken, maar de gedachte zoveel boeken te lezen maakt het er niet 

makkelijker op. Uitgevers verdelen de Bijbel in het Oude en het Nieuwe Testament, maar dit heeft 

onbedoeld meer kwaad dan hulp veroorzaakt. Met genealogieën, oude geschiedenis, cryptische 

profetieën en Joodse tradities, hoe delen we de Bijbel in om hem duidelijk te begrijpen? Wat nog 

belangrijker is, en om verder te gaan, waar vinden we het deel van de Bijbel dat vandaag op ons van 

toepassing is? 

Hoe snijden we het woord der waarheid recht zoals Paulus ons in 2 Timotheüs 2:15 opdraagt? 

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die 

het Woord der waarheid recht snijdt.  (Statenvertaling van de Bijbel). 

De juiste plaats om te beginnen is door ons hart voor te bereiden en de juiste hulpmiddelen te 

verkrijgen. Voordat studie plaatsvindt, moet er een oprecht hart zijn voor de juiste Bijbel. Alleen dan 

kunnen we beginnen met het recht snijden van het woord der waarheid en uiteindelijk profiteren van 

het eindelijk begrijpen van de Bijbel. Laten we beginnen! 

 

Deel 1 

AAN DE SLAG 

“Rom. 3:4: Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven 

is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt. 
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HOOFDSTUK 1 

HET GELOOF IN DE BIJBEL 

Voordat je de Bijbel gaat bestuderen, moet je een keuze maken. 

Je moet kiezen of je verstand/geest gebreken heeft die gecorrigeerd moeten worden of dat Gods 

woord gebreken heeft die gecorrigeerd moeten worden. 

Mensen die ervoor kiezen dat de Bijbel gebreken heeft, zullen alleen die delen accepteren die 

overeenkomen met hun manier van denken, hun belangen dienen of positief spreken over hun manier 

van leven. Bijbelgelovigen geven toe dat de Bijbel perfect is, terwijl zij dat niet zijn. Dit resulteert in 

een verandering van denken die in overeenstemming is met de Bijbelse waarheid. 

Als u wilt groeien in de kennis van de waarheid, moet u beginnen met het idee te elimineren dat uw 

Bijbel fouten bevat die gecorrigeerd moeten worden. U bent degene die gecorrigeerd moet worden, 

en dat door Gods woord. Als je deze keuze niet kunt maken, is het niet nodig om de Bijbel te 

bestuderen. De Bijbel zal een gesloten boek voor je zijn. 

Bijbelgelovigen onderwerpen zich aan Gods boek; correctors van de Bijbel eisen dat Gods woorden 

zich aan hen onderwerpen. Voordat u het boek opent en het boek voor u opengaat, moet u uw plaats 

kennen. Kies ervoor om God waar te laten zijn en zijn woord volmaakt te laten zijn. 

 

Aan de slag 

BEGINNEN MET GELOOF 

Veel mensen hebben jarenlang in oude documenten, teksten en talen gezocht naar onbetwistbaar 

bewijs dat de Bijbel is wat hij zegt dat hij werkelijk is: het woord van God. Na het verzamelen van 

stapels gegevens en bewijsmateriaal, staan ze voor dezelfde beslissing. Zijn dit Gods woorden? Wat 

ontbreekt is geloof in God om zijn woorden te bewaren. Zonder geloof is het allemaal zinloos (Hebr. 

11:6). Voordat u voordeel begint te trekken uit het bestuderen van de Bijbel, manuscripten, 

vertalingen of apologetiek (*), moet u eerst geloven dat God zijn woorden heeft geïnspireerd en 

bewaard. Anders verspil je tijd aan het zoeken naar iets waarvan je niet gelooft dat het bestaat. Geef 

God tenminste het voordeel van de twijfel, maar het grotere voordeel is het ontvangen van de Bijbel 

als het woord van God. 

(*)—Opmerking: Apologetiek is het verdedigen van levensbeschouwelijke, vaak religieuze, standpunten door middel van 

redenering. Apologetiek kan naast de verdediging van het geloof ook de theologische onderbouwing aanduiden van 

geloofsverdediging en de geschriften waarin geloofsverdediging voorkomt. 

Stop met twijfelen aan de waarheid van de Bijbel. Plaats uw geloof in God en besluit uw Bijbel te 

bestuderen als de woorden van God. Zie je niet dat God dit boek heeft geschreven? Lees zijn pagina's. 

Vindt u geen goddelijke waarheid in de woorden van Jezus? Gelooft u niet het duidelijke evangelie dat 

vandaag redt?. 

Geloof in Gods woord is het begin van intelligente Bijbelstudie. Er is geen voorwerp van het geloof dat 

zekerder is dan God en zijn woorden. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof 

word je je hele leven gekweld door twijfel, niet vanwege een gebrek aan bewijzen, maar gewoon 

omdat je ze ontkent. We moeten vertrouwen hebben in de inspiratie van Gods woord op de 

beschreven pagina ‘s. 
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Maar zelfs inspiratie schiet tekort zonder het nuttige behoud van die woorden. Behoud is hoe 

goddelijke inspiratie je in het hier en nu bereikt. Gods woord, (1), moet toegankelijk zijn om zijn doel 

te bereiken. Een grote waarheid die een verborgenheid blijft, is niet bruikbaar. Het moet geopenbaard 

worden. Het moet beschikbaar zijn. Het moet behouden blijven. God heeft duidelijk en rechtstreeks 

tot ons gesproken door zijn geschreven woord. We hoeven alleen maar te vertrouwen op het boek dat 

God heeft geschreven. Vertrouw erop dat het een bovennatuurlijke oorsprong heeft, gedrenkt in 

goddelijke Waarheid en direct beschikbaar om de wijsheid van God te ontdekken. Beslis nu om uw 

geloof in God te stellen, uw Bijbel te vertrouwen en alle twijfel weg te nemen. Alleen hierdoor kunt u 

de waarheid met vertrouwen nastreven. 

(*)--Zie het voorwoord van dit boek voor de evangelieprediking van het kruis 

 

Gods bewaarde woorden 

Ik geloof elk woord in de King James Bijbel (voor ons de Statenvertaling) op mijn bureau. Sommigen 

vinden dat misschien aanstootgevend, maar ik geloof dat het meer beledigend is voor God om minder 

te geloven. Er is geen goede reden om eraan te twijfelen dat God zijn geïnspireerde woorden volmaakt 

en foutloos zou kunnen bewaren. De wind en de zeeën gehoorzamen hem. Hij heeft het water in de 

holte van zijn hand gemeten. Hij verklaart het einde vanaf het begin, en voordat de wereld begon, wist 

hij dat Christus voor mijn zonden zou sterven. Hij werd mens, overwon de dood en zal voor eeuwig 

over het universum heersen. Zijn wegen zijn volmaakt, en zijn gedachten zuiver. Zijn trouw houdt nooit 

op en zijn wijsheid is oneindig. 

Het is geen moeilijke conclusie om te concluderen dat, als God woorden inspireerde voor de redding 

van de mensheid, hij ze zou bewaren voor degenen die hij wilde redden. Helaas zijn er velen die het 

moeilijk vinden om elk woord in de Bijbel te geloven. Anderen zullen uitvoerig argumenteren in een 

poging de onmogelijkheid van Gods behoud te bewijzen door middel van veronderstelde fouten en 

vergissingen. Er zou geen discussie/twijfel moeten zijn op dit punt volgens Romeinen 3:3-4;  

desalniettemin blijken hun protesten ernstig tekort te schieten: de fouten bestaan gewoon niet. (2) Als 

ze een probleem hebben met Gods woorden, dan is er genoeg tijd om er in de hemel met hem over te 

praten. Tenminste, als ze genoeg op zijn woorden kunnen vertrouwen om daar te komen. 

Christenen zouden geloof in God en Zijn woorden moeten prediken en onderwijzen in plaats van twijfel 

te zaaien. Wat heeft het voor zin om aan de Bijbel te twijfelen als de woorden van leven en vrede 

alleen werken in hen die geloven? (3). 

Er is een goede reden dat ik elk woord in mijn King James Bijbel geloof. De reden is dat mijn geloof in 

God ervan afhangt (4). 

“Rom. 10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 

Ik kan God niet kennen zonder de Bijbel te geloven. Ik kan niet grondig worden toegerust om elk goed 

werk te doen zonder elk woord van de Bijbel te geloven. 

(1)—“2 Tim. 3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot 

alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 

(2)-- Gewoonlijk zijn de veronderstelde fouten gevallen van polysemie (*), spelling, archaïsche 

woorden, vertaalvoorkeur en contextuele tegenstrijdigheden, die allemaal geen echte fouten of 

vergissingen zijn. 
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(*) Opmerking: Polysemie is een begrip uit de taalkunde, dat aangeeft dat een taalteken meerdere 

betekenissen kan hebben. Een dergelijk taalteken wordt ook wel polysemantisch genoemd. 

(3)—“1Thess. 2:13: Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking 

van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk 

het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. 

“1 Kor. 2:14: Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn 

hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 

(4)--Geloof is een schuur voor het woord van God dat wordt gehoord. In het begin vereist geloof niet 

dat je elk woord van de Bijbel hoort. Geloof wordt met slechts een paar woorden ontvangen, maar als 

de man van God volmaakt wil zijn, dan moet "alle Schrift" beschikbaar en volmaakt zijn (2 Tim. 3:16). 

Het belangrijkste is dat het een belediging is voor mijn Heer als ik doorga in ongeloof. Het is geen 

kwestie van waarschijnlijkheid dat Gods woorden bewaard blijven. Het is evenmin een kwestie van het 

vermogen van de mens. Het is een zaak van Gods verantwoordelijkheid. 

“Rom. 4:21: En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen. 

 

BEWARING: HET BIJBELSE PROBLEEM 

Soms bekennen mensen dat ze de “kwestie van de vele “uitgaven” van de Bijbel” nog steeds niet 

begrijpen. Ze bedoelen Bijbelvertalingen; welke is de juiste? De centrale leer op dit punt is niet 

inspiratie maar bewaring. 

Bijbelse conservatieven zeggen dat Gods woord in de originelen zonder fouten is geïnspireerd. We 

hebben de originelen niet meer, en dus is de oorspronkelijke onfeilbaarheid verloren. Bijbelliberalen 

zeggen dat Gods woord nooit zonder fouten in de originelen is geïnspireerd, en we hebben nog steeds 

geen foutloze Bijbel. 

Bijbelgelovigen weten dat het bij Bijbelvertaling niet om inspiratie gaat, maar om bewaring. Zonder 

bewaring is er niet zoiets als een onfeilbare Bijbel op een boekenplank. Wat maakt het uit of er ooit in 

het verleden een onfeilbare Bijbel verloren is gegaan? Als het onmogelijk is om er vandaag één te 

hebben, is het onmogelijk om te weten wat er stond: Heeft God zijn woorden door de geschiedenis en 

talen heen bewaard of niet? Als dat zo is, dan zouden we op zoek moeten gaan naar de juiste Bijbel 

die accuraat en onfeilbaar is in de recente geschiedenis, als hij dat niet heeft gedaan, dan kunnen we 

er nooit zeker van zijn dat de Bijbel volledig foutloos is totdat we op een bepaald moment meer bewijs, 

dat er nog steeds niet is, hebben gevonden.   

Instandhouding deskundigen zoeken naar een tekst die door de geschiedenis heen heeft bestaan. 

Degenen met een zwak beeld van instandhouding zijn geneigd te geloven dat het verloren is gegaan 

en hechten dus meer belang aan zeldzame, obscure en recente ontdekkingen. Ik geloof dat God de 

Schrift volgens 2 Tim. 3:16 heeft geïnspireerd en dit perfect bewaart om 2 Tim. 3:17 te vervullen in ons 

die geloven. Als je eenmaal bewaring/instandhouding begrijpt, is er eigenlijk maar één historische tekst 

die accuraat en onfeilbaar is. 

“2 Tim. 3:16-17: 16Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot 

alle goed werk volmaaktelijk toegerust.    
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DE WOORDEN VAN GOD VERTAALD 

In Genesis 11:7 verwart God de taal van de mensheid. Vanaf dat moment gebruikten de mensen, die 

dezelfde gedachten hadden, dezelfde gevoelens voelden en dezelfde wereld ervaarden, andere 

woorden om te spreken. 

Toen de mensen andere talen begonnen te leren, konden ze de woorden van de ene taal in de woorden 

van een andere vertalen. We doen dit al millennia. God deed dat bovennatuurlijk in mensen in 

Handelingen 2:6. 

In het boek Exodus sprak Mozes Egyptisch tot de farao, maar elk gevonden geschreven verslag bevat 

een vertaling in een andere taal zoals het Hebreeuws. Mozes vertaalde gesproken Egyptisch in 

geschreven Hebreeuws, en we hebben het vandaag in het Engels gedrukt als "Laat mijn volk gaan” (Ex. 

5:1). Niets ging verloren in de vertaling. 

Tijdens zijn verdediging in Jeruzalem sprak Paulus in de Hebreeuwse taal tot zijn verwanten terwijl de 

Romeinen, onwetend, erbij stonden (Handelingen 22:1-2). De gesproken Hebreeuwse woorden van 

Paulus werden geïnspireerd en vertaald naar het Grieks en vandaag vertaald naar het Engels (etc). We 

hebben de Hebreeuwse woorden, die Paulus tot ons sprak, voor vandaag, alleen omdat ze voor het 

eerst in het Grieks werden vertaald. Als het mogelijk is om woorden te bewaren door talen, als het 

mogelijk is om de woorden van louter mensen te bewaren, hoeveel te meer de zuivere woorden van 

God. 

De leer van bewaring zegt dat God zijn woorden bewaart door middel van talen. De Bijbel geeft hiervan 

getuigenis op vele plaatsen. Je kunt erop vertrouwen dat de vertaalde woorden in je Bijbel Gods 

woorden zijn. De oorspronkelijke schrijvers deden dat ook. 

 

ELK MENS EEN LEUGENAAR 

Hoe ver ben je bereid te gaan om de waarheid te achterhalen? Zou je doorgaan als het betekende dat 

je moest leren dat je het bij het verkeerde eind had? Als je dat doet, ben je op de goede weg. 

Wat als het leren van de waarheid betekent dat je vrienden ongelijk hadden? We denken allemaal 

graag dat we iets meer weten dan anderen. Dit moet niet te moeilijk zijn. 

Wat als het ontdekken van de waarheid betekent dat hetgeen populair was toch verkeerd is? Het is 

mogelijk. Tenslotte zeggen wijze mannen: “Wat populair is, is niet altijd goed”. We hebben al 

vastgesteld dat de gemiddelde Jan en zijn vrienden onwetend kunnen zijn. 

Wat als het aanvaarden van de waarheid betekent dat geleerde leraren en artsen ook ongelijk hebben? 

In een wereld waar de kern van de waarheid de rede is, is dit misschien moeilijker te geloven. We 

weten echter ook dat geleerden het niet eens zijn over alles. Misschien is er toch ruimte voor fouten. 

Zou het kunnen dat vele “scholen” het bij het verkeerde eind hebben over wat waar is? Hele 

denominaties? Hele landen? 

Wat als het kennen van de waarheid betekent dat bijna elke historisch betekenisvolle man, geleerde, 

leraar of filosoof van de afgelopen tweeduizend jaar het bij het verkeerde eind had? Zou je het nog 

steeds accepteren? Zou je het nog steeds willen weten, wetende dat je alleen zou staan? . 
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Paulus schrijft: "God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig" (Romeinen 3:4). Blijkbaar, als ieder 

mens, die ooit geleefd heeft, het bij het verkeerde eind had, zou God nog steeds waar zijn. 

De menselijke rede kan bedrieglijk zijn en ervaring kan bedrieglijk zijn, maar God en zijn openbaring 

hebben nooit ongelijk. Hij is geen man dat hij zou  liegen en is uw vertrouwen meer dan waard. 

Het zou naïef zijn om te denken dat elke kerk, elk land, prediker of traditie de waarheid in pacht heeft. 

Als we bereid zijn God te geloven vóór tradities of opleiding, dan zijn we een stap dichter bij het 

verkrijgen van wat waardevoller is dan beide: de waarheid. 

Godzijdank heeft niet iedereen in de geschiedenis het bij het verkeerde eind gehad. Waar mensen 

gelijk hadden, had God eerst gelijk, en waar mensen ongelijk hadden, had God nog steeds gelijk. 

Onwetendheid is te genezen door de waarheid van de Bijbel, maar het vereist dat God waar is, zelfs 

als dat betekent dat alle anderen het bij het verkeerde eind hebben. 

 

GELOOF DE BIJBEL, ZELFS ALS HET MOEILIJK IS 

Als je je Bijbel bestudeert, zul je dingen tegenkomen die moeilijk te geloven zijn. De wereld twijfelt aan 

de nauwkeurigheid van deze delen van de Bijbel en biedt excuses aan voor God. Met wereld bedoel ik 

de 'Christelijke' wereld. Misschien weet je al dingen in de Bijbel die door de meerderheid van de 

Christenen niet algemeen worden geloofd. 

Dit hoofdstuk dient om je aan te moedigen om een besluit te nemen om op Gods woord als jpuw 

uiteindelijke autoriteit te vertrouwen. Er zullen tijden zijn dat je gedwongen wordt te kiezen tussen de 

Bijbel en concurrerende autoriteiten. Aan de ene kant heeft de Bijbel gelijk, en aan de andere kant 

hebben academische autoriteiten, Christelijke bekende personen en religieuze tradities gelijk. Besluit  

nu in uw gedachten wat uw uiteindelijke autoriteit is.  

Om de pijler en het fundament van de waarheid te zijn, heb je een echte Bijbel nodig. Kies er nu voor 

om uw Bijbel volledig te vertrouwen als Gods woord. Het zal je Bijbelstudie enorm helpen. De eerste 

verdedigingslinie tegen Bijbelse verwarring is erop te vertrouwen dat Gods woord foutloos is. Laat 

mensen de fouten maken. 

Laat God waar zijn. 

 

HOOFDSTUK 2 

NUTTIGE STUDIEHULPMIDDELEN 

Christelijke uitgevers voorzien in een overschot aan producten om bij Bijbelstudie te helpen. 

Onervaren Bijbelstudenten kunnen gemakkelijk tijd en geld verspillen aan het kopen van onnodig 

gereedschap dat persoonlijke Bijbelstudie vertraagt of belemmert. Dit hoofdstuk zal de commerciële 

verwarring doorbreken voor diegenen die op zoek zijn naar de hulpmiddelen om aan de slag te gaan 

met persoonlijke Bijbelstudie. 

Deze lijst is het resultaat van veel mensen die me vroegen wat ik in de studie gebruik voor de 

voorbereiding van een preek. Hoewel ik geen expert ben van elke bron, werken deze eenvoudige 

vertrouwde hulpmiddelen wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt. Er zijn veel hulpmiddelen 

in mijn kantoor die zelden worden gebruikt, of het geld niet waard zijn, maar de onderstaande items 

worden elke keer als ik studeer gebruikt: 
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1. Bijbel 

2. Concordantie 

3. Woordenboek 

4. Kladblok 

5. Software (ter keuze) 

De lijst lijkt in eerste instantie misschien eenvoudig, maar het is de plek om te beginnen en zal je de 

rest van je leven goed van pas komen. 

 

GEREEDSCHAP #1: BIJBEL 

Als u zich geen ander boek kunt veroorloven, besteed dan uw geld aan een goede Bijbel. De Bijbel 

instrueert ons om te studeren om te laten zien dat we bevestigd zijn door God, en dat de Schrift nuttig 

is om in mensen van God te voorzien van onbeschaamde arbeiders (2 Tim 2:15; 2 Tim 3:16). Het is dus 

belangrijk welke Bijbel je gebruikt, want er zijn veel verschillende opties. Ik geloof elk woord van de 

King James-Bijbel op mijn bureau en zou u willen aanmoedigen om dat ook te doen. Afhankelijk van 

welk bureau ik gebruik, is de Bijbel op mijn bureau één van de volgende: 

--Kerk-KJV middelgrote grote druk 215 serie. 

--Hendrickson - KJV grote druk brede marge. 

--Cambridge - KJV Concordantie brede marge 

Opmerking van de vertaler: Voor ons: 

--Een Statenvertaling, en: 

--Een concordantie. (voor ons is dat de “Trommius”). 

--Een Engelse King James Bijbel is zeer nuttig als u de taal machtig bent. 

  

Mijn Bijbels (zegt de auteur) worden uitgegeven zonder aantekeningen, zonder verwijzingen, zonder 

rode letters (tenzij ik ze daar neerzet), en dat vind ik prettig. Als ik de Bijbel oppak, zijn het alleen Gods 

woorden zonder toevoegingen. 

EEN OPMERKING OVER STUDIEBIJBELS 

Studiebijbels bevatten commentaar naast de Bijbeltekst. Ze zijn niet essentieel voor persoonlijke 

Bijbelstudie. Ik heb studiebijbels, maar gebruik ze niet als mijn primaire Bijbel. Ze worden in mijn 

bibliotheek hetzelfde beschouwd als commentaren als ik de aantekeningen te afleidend vind bij het 

lezen van de Bijbel. De enige reden dat ik ze heb is om het unieke perspectief van de auteur uit zijn 

aantekeningen te halen, maar het stelen van de aantekeningen van iemand anders is geen persoonlijke  

Bijbelstudie. Om nog maar te zwijgen van het feit dat ik me niet op mijn gemak voel om met de 

gedachten van iemand anders het mijn Bijbel te noemen. 

Als ik een wens bekend zou maken aan de uitgevers van Bijbelstudies, zouden ze de aantekeningen 

afzonderlijk publiceren om de integriteit van de Schrift te bewaren, mij geld besparen en tijd te 

besparen bij het omslaan van pagina's. 
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GEREEDSCHAP #2: UITGEBREIDE CONCORDANTIE 

Het belangrijkste hulpmiddel bij persoonlijke Bijbelstudie is een concordantie. Het is de tweede naast 

voor uw Bijbel. Om er het meeste uit te halen, moet uw concordantie volledig zijn (het bevat elk woord 

en elke locatie van elk woord). Ik gebruik het zoekprogramma in mijn Bijbelsoftware voor deze functie.  

De kracht van een concordantie ligt in het leggen van verbanden met andere passages in de Bijbel. Er 

zijn ook verschillende boeken en Bijbels die kruisverwijzingen geven in een poging soortgelijke 

verbanden te leggen. Alle kruisverwijzingen zijn interpretatief en verdienen de nodige voorzichtigheid 

wanneer ze door een derde partij worden verstrekt.  

GEREEDSCHAP #3: WOORDENBOEK 

De Bijbel is zijn eigen beste woordenboek. Met een Bijbel en een concordantie kun je definities maken 

die beter zijn dan de meeste woordenboeken en die beter hun Bijbelgebruik beschrijven. Een ouder 

woordenboek is alleen beter omdat het je een betekenis geeft die dichter bij de tijd komt dat de Bijbel 

voor het eerst werd gepubliceerd 

EEN OPMERKING OVER WOORDENBOEKEN BIJ DE BIJBEL 

Een Bijbelwoordenboek kan je helpen bij het beschrijven van mensen, plaatsen en dingen uit de Bijbel 

met informatie die misschien niet in de Bijbel zelf staat. Ze zijn vaak gelijk aan Bijbelaantekeningen en 

voorwoorden uit boeken in sommige edities van de Bijbel.  

 

GEREEDSCHAP #4: KLADBLOK/LOGBOEK 

Je kunt de Bijbel niet bestuderen zonder aantekeningen te maken en je gedachten op te schrijven. 

Investeer in enige kladblokken en in pennen of potloden. Wees in het begin niet voorzichtig met uw 

het schrijven van aantekeningen. Schrijf uw gedachten op over de Bijbel en eventuele verwijzingen die 

daarbij komen kijken. Dit is waar persoonlijke Bijbelstudie begint, en het is anders dan iemand anders 

zijn meditaties gebruiken. 

Computers verminderen misschien de behoefte aan papier, maar papier is nog steeds erg handig en 

minder storend dan een computer. Overal op mijn computerbureau liggen papieren met tekeningen, 

pijlen en kaarten die allen op mijn Bijbelstudie betrekking hebben. Teken uw ideeën uit en laat uw 

ogen uw hersenen helpen verbindingen en samenvattingen te maken. Er is nog steeds geen 

gemakkelijkere manier om dit te doen dan met papier en pen. 

 

GEREEDSCHAP #5: BIJBELSOFTWARE (OPTIONEEL) 

Software kan alle hierboven genoemde tools op één plek bevatten. U kunt met één klik beginnen met 

het bestuderen van de Bijbel. De zoekmogelijkheden in mijn software vervangen in de meeste gevallen 

mijn gedrukte concordantie. Software heeft de mogelijkheid om aantekeningen te maken en mijn 

kruisverwijzingen op te nemen. Dit vervangt mijn blocnotes, potloden en dagboeken (hoewel niet 

volledig). Er zijn veel pagina's met studienotities op mijn computer met back-ups in geval van 

calamiteiten. Ik gebruik bij voorkeur veel Bijbelsoftware in mijn persoonlijke Bijbelstudie, maar de 

dezelfde studieresultaten kunnen worden bereikt zonder het gebruik van software. 

Gratis en goedkope studiesoftware zoals The Word, eSword of SwordSearcher heeft alles wat je ooit 

nodig zult hebben. 



 

11 
 

 

EEN OPMERKING OVER COMMENTAREN & SOFTWARE 

Commentaren zijn het product van de Bijbelstudie van iemand anders. Aangezien veel mensen nooit 

de Bijbel beginnen te bestuderen, is de enige Bijbel die ze horen de prediking, het onderwijs, en 

Christelijke boekencommentaren. Deze bronnen zijn erg nuttig voor Christenen die denken dat het 

overweldigend is om alleen de Bijbel onder ogen te hebben.  

Toen de beste commentaren populair waren en Bijbelse deugden er in overvloed waren kon dit soort 

literatuur buitengewoon nuttig zijn om te  onderwijzen en aan te moedigen wanneer de leerstelling 

juist is, maar wanneer de leerstelling onjuist is, kan er grote schade worden aangericht, vooral als het 

een vervanging is voor persoonlijke Bijbelstudie. 

Dit is de reden waarom studie van commentaren en Christelijke boeken niet moet worden verward 

met persoonlijke Bijbelstudie. Alleen omdat je naar commentaren luistert en Christelijke boeken leest, 

wil nog niet zeggen dat je de Bijbel kent. Er zijn belangrijke lessen die alleen kunnen worden geleerd 

door persoonlijk te graven in het woord van God en erover na te denken. Commentaarstudie is niet 

jouw eigen Bijbelstudie. 

Leraren hebben nooit genoeg tijd om alles uit te leggen wat ze hebben geleerd ter voorbereiding en 

zouden toegeven dat ze meer hebben geleerd in de  voorbereiding dan ooit is gepresenteerd. Alleen 

omdat je leraar iets weet en leert, wil nog niet zeggen dat jij het net zo goed weet. Bestudeer het zelf 

om het jezelf te leren. 

Commentaren zijn nuttig, maar alleen als je het gezichtspunt van iemand anders op de Bijbel 

bestudeert. Gebruik het alleen met discretie nadat je de Bijbel hebt bestudeerd, de 

vooringenomenheid van de leer van het commentaar hebt begrepen en weet dat wat je leest niet het 

onfeilbare woord van God is. 

 

DURE BIBLIOTHEKEN EN SOFTWARE 

Soms vragen mensen me over het uitgeven van veel geld aan dure bijbelsoftware en bibliotheken. Mijn 

antwoord is: "Ik probeer het te vermijden." Niet omdat ik niet in goed gereedschap wil investeren. 

Veel goede klassieke boeken, die het waard zijn om te kennen, zijn gratis online beschikbaar. De 

duurste boeken (meestal geschreven door seminarieprofessoren) bevatten vaak niet de edelstenen 

die het kost om ze te kopen. Ik heb het met mijn eigen vermoeide ogen gezien. 

Beter dan veel boeken te bezitten en geen van hen goed te kennen, is minder boeken te bezitten en 

de inhoud ervan onder de knie te krijgen. Het is beter om de boeken te lezen die je bezit in plaats van 

meer boeken te bezitten dan je kunt lezen. Het is beter om minder te betalen voor geweldige boeken 

dan meer te betalen voor de nieuwste boeken. 

Lees je boeken. Bestudeer de goede. Begin met de Bijbel. Je hebt geen duizenden boeken of boeken 

ter waarde van duizend Euro nodig om te groeien in Gods woord. U moet bereid zijn om uw geld uit te 

geven en te investeren in goed gereedschap. Maar Christelijke literatuur is een plaats waar een hogere 

prijs niet altijd duidt op een hogere kwaliteit. Pas dus op! 
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COMMENTAREN ZIJN BEVOOROORDEELD 

Commentaren zijn goed om te zien wat andere grote denkers van de Schrift vonden. Er is echter een 

waarschuwing: ze zijn allemaal bevooroordeeld. De vooringenomenheid is een product van hun 

leerstellige oriëntatie. Het schrijven van je eigen commentaar zal je eigen vooringenomenheid 

bevatten. Identificeer hun vooringenomenheid voordat u begint te lezen. Wie heeft het commentaar 

geschreven? Bij welke denominatie of kerk waren ze aangesloten? Wat geloofden zij over het 

evangelie? 

Gebruik een commentaar pas nadat je de passage uit de Bijbel al hebt bestudeerd en tot je eigen 

conclusie bent gekomen - zelfs als het een lijst met verschillende conclusies is. Soms kunnen 

commentaren je een idee geven van hoe ver je verwijderd bent. Andere keren zul je je realiseren dat 

de schrijver van het commentaar net zoveel moeite had als jij. 

Commentaren zijn nuttig, maar ze zijn niet de Schrift. 

Ze zijn feilbaar. Commentaren moeten worden gebruikt als referentie voor wat een goede gedachte 

of denominatie concludeert. Ze zouden niet je eerste stap naar leerstellige antwoorden moeten zijn. 

De eerste stap is ervoor te zorgen dat u de Bijbel gaat bestuderen. 

 

AAN DE SLAG 

Bijbelstudie begint met je geest in de Bijbel en in gebed, je onderwerpt je aan God en zijn woorden. 

De lijst met bronnen in dit hoofdstuk is niet voor niets kort. Hulpmiddelen zijn nuttig, maar kunnen 

snel leiden tot afleiding omdat mensen meer tijd besteden aan het vergelijken, kopen en onderzoeken 

van hulpmiddelen dan aan de Bijbel. Het gebruik van hulpmiddelen kan Bijbelstudie gemakkelijk 

vervangen en u ervan weerhouden werkelijk profijt te trekken zoals zou moeten. Een korte lijst met 

betrouwbare tools is voldoende om aan de slag te gaan. Om met Bijbelstudie te beginnen, heb je alleen 

een Bijbel nodig en een geest die bereid is zich te onderwerpen aan wat er staat. 

 

HOOFDSTUK 3 

U KUNT HET 

De Bijbel is niet geschreven om te worden verborgen in kloosters in het achterland. Het is geschreven 

om gelezen te worden door de armste weduwe in Israël, Heidenen, kinderen en slaven. Het is niet 

geschreven met de verheven wijsheid van de wereld, maar met de duidelijke taal van de waarheid. 

Met de buitensporige aandacht die wordt geschonken aan instellingen die hogere graden aanbieden, 

bestaat de neiging om te denken dat de Bijbel aan deskundigen moet worden overgelaten. Toch 

bewijzen de experts herhaaldelijk dat ze zijn opgevoed om te twijfelen aan de Bijbel. Mijn favoriete 

voorbeeld is het verhaal van een oceanograaf die suggereerde dat Jezus op ijs liep in plaats van op 

water. IJs is water, technisch gezien. 

De Bijbel heeft geen expert in oceanografie nodig om hem te verklaren. Als Jezus op ijs zou lopen, dan 

was het geen wonder, en de verkondiging van Mattheüs 14:33 zou belachelijk zijn. Iemand is een 

dwaas, en het zijn of het ooggetuigenis van de vissers in de boot of een ervaren oceanograaf die er 

tweeduizend jaar van verwijderd is. Ik zal naast de eenvoudige vissers staan en boven de experts. 

“Rom. 1:22: Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 
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“1 Kor. 2:5: Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 

 

U HEEFTT GEEN UNIVERSITAIRE OPLEIDING NODIG. 

We hebben de geïnspireerde woorden uit de mond van God. Je hebt geen universitaire opleiding nodig 

om uw Bijbel te lezen en te begrijpen. Het recht snijden is hiervan het bewijs. Als je leert hoe je recht 

moet snijden, denken de mensen dat je naar het seminarie bent geweest. In plaats daarvan begrijp je 

de Bijbel gewoon zoals hij bedoeld is. God inspireerde het voor dagelijks gebruik, niet om in een 

museum te archiveren of om de woordvormen ervan te laten catalogiseren voor taalkundige 

afdelingen over de hele wereld. 

Het beste en belangrijkste gebruik van de Bijbel is wanneer je hem oppakt om zijn leringen over God, 

de wereld en redding te begrijpen. Dit lijkt verloren te gaan in de zalen van de academische wereld. 

Louter Bijbels geloof is dwaas voor de "geleerde" die de waarheden ervan moet bevestigen, verifiëren 

en wegredeneren met hun eigen bibliotheken vol kennis. 

“1 Kor. 1:23: Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken 

een dwaasheid; 

 

U KUNT HET BEGRIJPEN 

Met een perfect bewaard gebleven kopie van Gods woorden, zijn we in de positie om voor onszelf te 

studeren. Voorbij zijn de dagen dat het onwettig was om de Bijbel te lezen en de woorden ervan alleen 

door een priesterklasse in een andere taal konden worden gesproken. 

Niets scheidt u van het verkrijgen van Gods wijsheid, behalve een klein beetje werk (2 Tim 2:15). Eén 

ons geloof en Gods woorden zijn meer waard dan duizend “rangen” van gezag. Laat nooit een geleerde 

of zelfverklaarde deskundige uw geloof in de Bijbel in de weg staan. Ze hebben niet meer gezag dan 

de waarheid hun geeft. 

 

THEOLOGIE VERSUS BIJBELSTUDIE 

Veel mensen denken dat theologie studeren een studie van de Bijbel is, maar dat is vaak anders. Word 

niet voor de gek gehouden! 

Het nastreven van theologie heeft ertoe geleid dat velen in de kerk volgelingen zijn geworden van 

theologen en theologische systemen in plaats van studenten van Gods woord. 

Uit angst om te prekerig, dogmatisch of als een van die 'bijbelgekken' te klinken die de Schrift citeren, 

wordt theologie gebruikt als het instrument bij uitstek om problemen binnen en buiten de kerk aan te 

pakken. 

Door de Bijbel te vervangen door theologische studies wordt de pilaar van de waarheid vervangen 

door ivoren torens, en de grond van de waarheid door de heilige grond van seminaries. 

Als gevolg daarvan is de Bijbel voor velen een gesloten boek. Er wordt hun verteld dat het niet 

begrepen kan worden, behalve door de theologisch geschoolde, geordende en geaccrediteerde (*). 
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(*)--Wat betekent geaccrediteerd zijn? Wat is Accreditatie: Hiermee wordt aangegeven dat de 

kwaliteit van een opleiding aan de wettelijke eisen voldoet. Dit betekent dat je een geldig diploma 

krijgt als je bent afgestudeerd. 

Theologen zijn trots op hun kennis van filosofie, religieuze tradities en de meningen van andere 

theologen. 

“Kol. 2:8: Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 

overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 

De Bijbel werd niet aan theologen gegeven. Het werd aan ieder mens gegeven om te begrijpen. Het 

vereist niet de wijsheid van de wereld, maar het vereist wel dat we de Bijbel bestuderen. 

 

HET VERSCHIL 

Er is een verschil tussen theologie studeren en de Bijbel bestuderen. 

--Theologie stelt vragen als: "Bestaat God?" 

--De Bijbel zegt: “In den beginne schiep God den hemel en de aarde” en twijfelt daarna nooit meer aan 

God (Gen. 1:1). 

– – – – – – – – – – – – 

--Theologie vraagt zich af: "Als God werkelijk ingrijpt, waarom is er dan kwaad in de wereld?" 

--De Bijbel zegt dat God, gemanifesteerd in het vlees, stierf voor onze zonden (Rom 5:8-12). 

– – – – – – – – – – – – 

-- Theologie stelt retorisch: "Wat is waarheid?" 

--De Bijbel citeert Jezus als zeggende: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt 

tot den Vader, dan door Mij. (Joh. 14:6). 

– – – – – – – – – – – – 

-- Theologie roept onzekerheden op en bestudeert ze. 

-- De Bijbel maakt ons zeker: “Om u bekend te maken de zekerheid van de redenen der waarheid; 

(Spreuken 22:21). 

– – – – – – – – – – – – 

-- Theologie debatteert of onze toekomst vooraf bepaald is of bepaald wordt door onze vrije wil. 

--De Bijbel zegt: “God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen 

mensen alom, dat zij zich bekeren. 

– – – – – – – – – – – – 

-- Theologie betoogt of mensen die het evangelie nog nooit hebben gehoord, gered kunnen worden. 

--De Bijbel zegt: ……..zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die 

geloven; ( 1 Kor. 1:21).  “……………………..En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?  ( Rom. 10:14). 

--------------------------- 
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-- Theologie predikt niet. 

-- De Bijbel moet gepredikt worden om geloofd te worden (Rom. 10:17). 

– – – – – – – – – – – – 

-- Theologie is beter verteerbaar voor ongelovigen en sceptici. 

-- De Bijbel zal niet effectief werken bij degenen die niet geloven (1 Thess. 2:13). 

– – – – – – – – – – – – 

-- Theologie kan vaak veranderen. 

-- De Bijbel verandert nooit (Jes. 40:8). 

– – – – – – – – – – – – 

-- Theologie is het woord van de mens over God. 

-- De Bijbel is Gods woord aan de mens (2 Tim. 3:16). 

– – – – – – – – – – – – 

-- De geest van een wijs man is vereist om theologie te studeren. 

-- God is nodig om de Bijbel te bestuderen (1 Kor. 2:12-16). 

 

DEEL 2   

HET BEGRIJPEN VAN HET RECHT SNIJDEN 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd 

wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

Opmerking van de vertaler: Zie hieronder de King James vertaling van 2 Tim. 2:15; de tekst spreekt 

daar niet over “benaarstigen” (dat betekent: zich met ijver op iets toeleggen, zich inspannen voor) maar over 

“studeren”. 

"Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing 

the word of iruih." - 2 Timothy 2:15 

 

HOOFDSTUK 4  

HET BENADEREN VAN DE SCHRIFT 

Het eten van kreeft is een oefening in geloof. Je bestelt het in de overtuiging dat je sappige, vlezige 

zeevruchten krijgt, maar wat je ziet is een schaaldier dat bedekt is met schelpen en een hamer om 

ervoor te zorgen dat het dood is. Waar is het vlees? Het zit erin, maar het is even zoeken. Als je er 

meteen in probeert te bijten, kun je je tanden breken. 

Hetzelfde resultaat treedt op als je in je Bijbel probeert te graven zonder het eerst recht te snijden. Je 

wilt genieten van de geneugten van Gods woord, maar je loopt vast in passages die niet over ons gaan. 

“Maar er staat zoveel in de Bijbel dat niet over mij gaat. Waar is mijn (geestelijk) voedsel?”. 
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En zo is het ook met kreeft: als je klaar bent met eten, liggen er meer oneetbare stukjes op het bord 

dan vlees dat je hebt gegeten. Maar het vlees is erg goed. Je kunt niet van kreeft genieten tenzij je 

weet dat je hem open moet breken en het vlees moet zoeken. En zo is het ook met de Bijbel. 

 

WAAROM JE DENKT DAT DE BIJBEL MOEILIJK TE BEGRIJPEN IS 

De reden dat de meeste mensen denken dat de Bijbel te moeilijk te begrijpen is, is dat ze het woord 

der waarheid niet recht snijden. Dit betekent dat ze denken dat elk vers in de Bijbel is geschreven voor 

hun gehoorzaamheid en persoonlijke toepassing. 

God openbaarde zijn wet in de Bijbel. Toch vertelt de ene plaats ons dat we eraan onderworpen zijn, 

terwijl een andere ons vertelt dat degenen die het nu willen onderwijzen, ijdel zijn (Deut. 32:47 en 1 

Tim. 1:6-7). In het ene vers is de besnijdenis een zaak van verlossing, terwijl het op een andere pagina 

zegt dat het kruis van Christus “u niet nut zal zijn” als u zich laat besnijden (Gen. 17:14; Gal. 5:2)! 

Hoe zit het met de Sabbatdag? In één gedeelte is het een gebod. In een andere vervangt de Heer van 

de Sabbat het. Maar in een ander geval mogen we ons er door niemand over laten veroordelen (Ex. 

20:10; Matth. 12:2-8; Kol. 2:16). 

Is onze rechtvaardiging gebaseerd op onze werken of niet? (Rom. 4:5; Jakobus 2:24) 

Het is geen wonder dat de Bijbel verwarrend kan zijn. De verwarring wordt nog groter als predikers 

niet op de juiste manier recht snijden. Het is gemakkelijk in te zien dat voorgangers en leraren excuses 

maken, de passages vermijden of verdraaien in een poging ze met elkaar te verzoenen. Als ze maar 

wisten hoe ze op de juiste manier recht konden snijden, zouden al deze verwarringen duidelijk worden. 

In al deze voorbeelden zou kunnen worden gezegd dat de verwarring wordt veroorzaakt door wat 

Paulus in zijn brieven schreef. Daar is een reden voor: de Heer Jezus Christus gaf een bijzondere 

openbaring aan de apostel Paulus. Deze openbaring bevatte een voorheen onbekende boodschap van 

hoop en redding onder de Heidenen en verklaart waarom hetgeen Paulus leert zo verschilt van wat 

elders in de Schrift wordt gevonden (Kol. 1:25-27). 

Deze bedeling van de Heer, die aan Paulus is gegeven, wordt de verborgenheid genoemd en verschilt 

van de informatie die in de wet en de profeten wordt gevonden (Ef. 3:3-5)! Als we een scheiding maken 

of een scheidingslijn trekken tussen Gods informatie in profetie en zijn verborgen informatie die nu 

aan Paulus is geopenbaard, beginnen we te zien hoe de hele Bijbel past in Gods eeuwige doel. 

De instructies voor de kerk van vandaag zijn te vinden in de leer van Paulus, de prediking van Jezus 

Christus volgens de openbaring van de verborgenheid (Rom. 16:25). Zonder het recht snijden, van 

profetie en verborgenheid, kan de Bijbel zeer moeilijk te begrijpen zijn. 

 

DRIE SOORTEN TOEPASSINGEN VAN DE BIJBEL 

Het is noodzakelijk betreffende Bijbellessen om een toepassing te hebben. 

Zonder dat heeft de les geen praktisch nut. Er zijn drie soorten toepassingen van de Bijbel. Het negeren 

van één van hen kan leiden tot misverstanden. 
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#1: HISTORISCHE TOEPASSING 

De Bijbel is nauwkeurig in al zijn beschrijvingen van mensen, plaatsen, gebeurtenissen en woorden. 

Het is door God geïnspireerd. Elke vraag over de onfeilbaarheid van de Bijbel moet worden 

beantwoord met een vorm van historische toepassing. Apologeten en studenten van de profetie 

leggen hier de nadruk op hun toepassing, maar elke toepassing van de Bijbel moet geloven dat de 

Bijbel feitelijk is, anders zal hij niet op de werkelijkheid gebaseerd zijn. 

Geloof in de Bijbel, als een waarheidsgetrouwe weergave van Gods geïnspireerde woorden, brengt 

geloof voort. Zonder deze historische waarheid, wordt de Bijbel een fantasierijk door de mens 

gemaakte verhalenboek vol anachronismen. (anachronisme betekent: iets dat niet past bij de tijd van de context) 

Te veel nadruk leggen op de historische toepassing kan leiden tot een wetenschappelijke benadering 

van de Bijbel die koud en afstandelijk lijkt. De historische toepassing is belangrijk in onze studie van 

elke passage van de Bijbel, maar moet vergezeld gaan van geestelijke en dispensationele (volgens de 

bedelingen) toepassingen. 

 

#2: GEESTELIJKE TOEPASSING 

Alleen in de Bijbel leren we over God, zijn karakter, heiligheid en alles wat deugd heeft. De geestelijke 

toepassing stelt ons in staat om te groeien in godsvrucht. Elke vraag over wat goed is, moet worden 

beantwoord met een vorm van geestelijke toepassing. Veel vrome en morele literatuur gebruiken deze 

applicatie om goed te communiceren. 

Deze toepassing leert ons hoe het is om in de Geest te wandelen. Zonder deze geestelijke instructie 

keren gelovigen terug naar de werken van het vlees en leiden ze een rustig leven zonder ijver voor 

goede werken (Zie Ef. 2:10). De Bijbel wordt dan een boek van algemene moraliteit en heeft geen 

betekenis meer. 

Te veel nadruk leggen op de geestelijke toepassing kan leiden tot een zachte of valse geestelijkheid die 

de leer negeert en de waarheid compromitteert (= verdacht maken/in opspraak brengen) omwille van de 

eenheid. Een geestelijke toepassing is nuttig om van alle Schrift te leren, maar moet in evenwicht 

worden gehouden door de historische en leerstellige toepassingen. 

 

#3: LEERSTELLIGE TOEPASSING 

In de Bijbel ontdekken we de instructies voor onze directe betrokkenheid bij Gods wil. Dit type 

leerstellige toepassing is altijd onderhevig aan de context, daarom wordt deze toepassing soms de 

dispensationele (= dispensationele betekent: “naar de bedelingen”) toepassing genoemd. Deze toepassing 

vraagt: wat zegt God dat ik moet doen? Wat is Gods wil in deze passage? Behoor ik tot het beoogde 

publiek? 

Actieve deelname aan, van welke instructie van God dan ook, moet eerst de leerstellige toepassing 

overwegen. Leerstellige toepassingen zijn niet populair omdat ze meer studie vergen om te weten wie 

er spreekt en tot wie en vereisen het vermijden van leerstellingen die geen instructies voor ons zijn. 

Alle Schrift is nuttig voor de leer, maar niet alle leer is op ons van toepassing. 

Zonder de leerstellige toepassing komt de gelovige in de war over wat God hem zegt te doen. 

Activiteiten zoals gebed, Bijbelstudie, heilige dagen en redding worden verwarrend. Het recht snijden 

stimuleert het leerstellige begrip van de hele Schrift en helpt de verwarring weg te nemen. 
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Het is moeilijk om deze toepassing te veel te benadrukken, aangezien deze meestal afwezig is in de 

meeste Bijbelse toepassingen. Wanneer de leerstellige toepassing de historische of geestelijke 

toepassingen negeert, dan kan het ketterijen, trots en slechte manieren produceren. 

Het negeren van één van deze drie Bijbeltoepassingen kan de Bijbel onbruikbaar maken. Alle Schrift is 

nuttig, en het gebruik van alle drie soorten Bijbelse toepassingen maakt het zo. 

 

HOOFDSTUK 5 

HET VASTSTELLEN VAN INSTRUCTIES 

Een stoplicht geeft tegelijkertijd tegenstrijdige instructies: het ene licht is rood, het andere licht is 

groen. Beide aanwijzingen hebben gelijk; geen van beide is een vergissing, omdat ze gericht zijn op 

auto's op verschillende wegen. 

We moeten weten welke instructie aan ons wordt gegeven. Moeten we stoppen of moeten we 

doorgaan? Deze tegenstrijdige instructies worden voor bepaalde tijden op bepaalde plaatsen aan 

bepaalde mensen gegeven. We kunnen niet zomaar kiezen welke kleur we willen gehoorzamen. Als de 

mensen van het rode licht de instructies van het groene licht zouden volgen, zou er chaos zijn, zou het 

verwarrend zijn en zouden mensen gewond raken.  

Hetzelfde effect treedt op als we geen onderscheid maken in de vraag of er verschillende instructies 

in de Bijbel aan ons zijn geschreven of aan andere mensen die een andere richting uitgaan. 

 

IS DE HELE BIJBEL VOOR ONS GESCHREVEN? 

Tegenstrijdige instructies dwingen ons om te kiezen om of de ene of de andere te gehoorzamen. Dit is 

waar het recht snijden van het woord der waarheid nuttig wordt. 

Het recht snijden van het woord der waarheid ontneemt ons geen enkele Schriftplaats. God verhoede 

dat we één woord, lettergreep of interpunctie uit de volledige heilige tekst van Gods perfecte woord 

verwijderen of negeren! 

In plaats daarvan is het recht snijden als het verdelen van een boek in zijn index of een toespraak in 

zijn overzicht. Door de delen in hun juiste context te plaatsen, zijn we in een betere positie om het 

geheel te begrijpen. 

De hele Bijbel is voor ons geschreven, maar niet elk vers is aan ons gericht of over ons geschreven. Alle 

Schrift is nuttig, maar niet elke passage is voor onze deelname of gehoorzaamheid. 

 

HET BELANG VAN "ALLE SCHRIFT” 

Een populaire aanval op dispensationele Bijbelstudie is om te beweren dat het het grootste deel van 

de Bijbel elimineert die op ons van toepassing is. Zelfs veel jonge dispensationalisten ontwikkelen een 

valse angst om waarheid uit Oud Testamentische passages te lezen of toe te passen. Dit is echter een 

misverstand over wat het betekent om het woord der waarheid recht te snijden. 

In geen enkel opzicht zouden Bijbelstudenten beter af zijn door bepaalde boeken te negeren of boeken 

te verwerpen als zijnde gunstig voor ons voordeel en toepassing. 
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“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, 

tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

Bij het recht snijden bedoel ik het erkennen dat de leerstelling, over de kerk van vandaag, alleen in de 

brieven van Paulus te vinden is door de openbaring van Jezus Christus. Deze bedeling, die aan Paulus 

werd gegeven, was verborgen in voorbije eeuwen, geheim gehouden sinds het begin van de wereld 

(Rom 16:25; Kol 1:25-26; 2 Tim 2:7-15). Dat deze verborgen informatie sinds het begin van de wereld 

geheim werd gehouden, doet niets af aan het voordeel dat uit de rest van de Bijbel kan worden 

gehaald. 

Hoe zouden we zonde kennen als het niet door de wet was? (Rom. 3:19; Rom. 7:7; 1 Johannes 3:4) 

Hoe zouden we weten van toegerekende gerechtigheid als we niet konden lezen wat "Abraham, onze 

Vader, met betrekking tot het vlees, heeft verkregen?" Zie Romeinen 4:1-3: 

“Rom. 4:1-3: 1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? 2 

Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. 3 Want 

wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. 

Hoe bang zouden we zijn voor voorbeelden van Gods haat jegens onrechtvaardigheid, tenzij we lezen 

hoe Israël naar slechte dingen in de woestijn begeerde en omvergeworpen werd? (1 Korintiërs 10:6) 

Het is van onze eigen apostel dat we lezen dat de hele Schrift nuttig is voor ons om te leren. 

 “Rom. 15:4: Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, 

door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.  

Deze zelfde geschriften getuigen van de dood en opstanding van Jezus Christus, wat essentieel is voor 

het evangelie dat we vandaag prediken (1 Korintiërs 15:1-4)! Het moet duidelijk zijn dat elk woord in 

de Bijbel is geschreven voor onze opbouwing en voordeel. 

 

HET RECHT SNIJDEN 

“Recht snijden” stelt ons in staat moeilijke passages te begrijpen door te erkennen dat het beoogde 

publiek misschien niet de kerk van vandaag is. Hoewel elk boek en testament voor ons is geschreven 

om van te leren, is niet elk boek en testament aan ons geschreven om toe te passen. 

We kunnen het er zeker over eens zijn dat, toen God Noach vertelde een ark te bouwen, hij tegen 

Noach sprak en niet tegen iemand in de kerk der verborgenheid die voor het eerst aan Paulus werd 

geopenbaard. Als we de juiste context en doelgroep begrijpen, kunnen we de beperkingen van de 

toepassing ervan begrijpen. Hoewel we de geestelijke waarheden over Noach ‘s voorbeeld van 

rechtvaardige gehoorzaamheid of zijn trouwe ijver in een boze wereld zouden kunnen leren, zouden 

we er verkeerd aan doen om Noach te volgen en een ark te bouwen, simpelweg omdat het in de Bijbel 

staat: "omdat God het zei, ben ik geacht te gehoorzamen." 

Dit extreme voorbeeld is bedoeld om de fout aan te tonen van het nemen van een vers uit de Schrift 

als instructie voor ons zonder eerst recht te snijden. We zouden er verstandig aan doen elke passage 

in zijn dispensationele context te interpreteren voordat we de instructie op onszelf toepassen. 

Ervoor kiezen om een passage niet recht te snijden in zijn dispensationele context, is de oorzaak van 

veel Bijbelse verwarring, dwaling en verkeerde interpretatie in de kerk. God heeft niet alle Schrift aan 
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ons geschreven om te gehoorzamen. Het recht snijden van Gods veranderende instructies en aan wie 

hij ze gaf, kan de verwarring herstellen. 

 

CONSISTENTE INTERPRETATIE  (= uitlegging”). 

Zonder het recht snijden zijn er zoveel tegenstrijdigheden die oprechte Christenen dwingen sommige 

verzen te kiezen en andere te negeren, maar hoe kiezen ze? Als ze de verborgenheid, dat aan Paulus 

is gegeven, niet recht snijden van het doel dat God voor Israël heeft, op welke basis kiezen ze dan? 

Pogingen om elke instructie in de Bijbel buiten de dispensationele context te gehoorzamen, zullen 

tegenstrijdigheden opleveren. Vaak, wanneer Christenen wordt gevraagd waarom ze er één vers 

kiezen en niet het andere, verkondigen ze onwetend dat elk vers in de Bijbel gelijkelijk moet worden 

gehoorzaamd. Het is onmogelijk om elk gebod in de Bijbel tegelijkertijd te gehoorzamen. Daarom is 

“wat ze zeggen - en wat ze doen” heel verschillend. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Van de vertaler:  Zie ook op www.bedelingdergenade.nl , onder “Boeken” het boekwerkje: “Spreekt 

de Bijbel zichzelf tegen”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gaan we als voorbeeld, met betrekking tot onze ijverige zendingsinspanningen, naar Heidense naties 

om het evangelie te prediken? Jezus zei tegen de discipelen in Mattheüs 10:5: "Gij zult niet heengaan 

op den weg der heidenen", maar in Handelingen 22:21 zegt dezelfde Jezus tegen Paulus dat hij naar de 

Heidenen moet gaan: 

“Hand. 22:21:…………….. Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. 

We kunnen niet beide instructies tegelijkertijd gehoorzamen. De oplossing zou duidelijk moeten zijn: 

wat Jezus de discipelen vertelde, werd niet aan de apostel Paulus gegeven om te gehoorzamen in zijn 

bediening. De vraag die de kerk zich zou moeten stellen is of we de instructies van de Heer aan de 

twaalf discipelen of de instructies van de Heer aan de apostel Paulus moeten volgen. Het antwoord 

wordt gevonden in het recht snijden van het woord der waarheid. 

Als alle Schrift nuttig zal zijn, dan moet het op de juiste manier recht gesneden worden. Niet alle Schrift 

is aan ons geschreven. Als we doen alsof dat zo is, wordt de Schrift onnuttig, tegenstrijdig en de oorzaak 

van hypocrisie (= schijnheiligheid). 

Door het woord der waarheid op de juiste manier recht te snijden, kunnen we op elke pagina duidelijk 

Gods eeuwige doel zien, evenals zijn specifieke instructies aan ons in de brieven van Paulus. 

 

ONS DEEL VAN DE BIJBEL KIEZEN 

Hoewel we misschien een hart van onderwerping hebben om alles te doen wat de Heer ons opdraagt, 

is het onmogelijk om alles te doen wat de Bijbel leert. De Bijbel bevat Gods instructies aan verschillende 

mensen in de loop van duizenden jaren. Het is onmogelijk om alles, wat de Bijbel zegt, te doen. 

Niemand heeft dat ooit gedaan, want niemand kan dat. 

Iedereen moet onderscheiden welk deel van de Bijbel voor hun deelname is en er vervolgens voor 

kiezen om dat te gehoorzamen. Iedereen moet kiezen. Degenen die beweren dat ze niet hier en daar 

http://www.bedelingdergenade.nl/
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wat kiezen, negeren gewoon de verschillende instructies in de geïnspireerde Bijbel met zijn 66 boeken. 

Welk leerstellig kamp u wilt, hangt af van hoe u kiest.  

De meeste Christenen mogen de rode letters (in sommige Engelse Bijbels) kiezen omdat het de woorden 

van Jezus waren. Maar was niet de hele Schrift door God geïnspireerd (2 Tim. 3:16)? De meeste van 

onze belangrijkste leringen zijn te vinden in de zwarte letters. 

Pinkstermensen proberen meer te doen met de Bijbel en kiezen Handelingen 2 als hun plaats van 

instructie. De discipelen hadden tenslotte een bediening, na de opstanding van Jezus, die met 

Pinksteren begon. 

“Tienden” - leraren die in een recessie wat extra geld nodig hebben, kiezen ervoor om Oud 

Testamentische vloekpassages te onderwijzen om hun leden te melken. 

Wanneer kerken proberen "een visioen van God te zoeken", zullen ze een schijnbaar willekeurig vers 

uit de Bijbel uit zijn context halen en het gebruiken als een drijvende kracht voor één of andere sociale 

actiecampagne. Waarom kozen ze dat vers? In plaats van een objectieve reden, is het antwoord typisch 

iets mystieks, subjectiefs en geheims, zoals 'de Heer leidde mij' of 'het werd mij op mijn hart gelegd'. 

 

HOE TE KIEZEN 

Hoe kiezen we juist en objectief? In plaats van de leerstellige munt op te gooien, is hier een betere 

manier: 

Vraag na het lezen van een passage uit de Bijbel: "Wie spreekt er?" Er zijn tijden in de Bijbel dat Satans 

leugens worden opgetekend. Vraag ten tweede: "Tot wie spreken ze? Pas ik in het publiek?" God gaf 

Jesaja instructies om zonder kleren te prediken (Jes. 20:2). U bent niet Jesaja, een profeet voor Israël. 

Laat die instructies dus met rust. 

Vraag ten slotte: "Zijn er latere instructies van de Heer die deze instructie vervangen?" U zult versteld 

staan van de problemen die hiermee worden opgelost. Iedereen verdeelt of kiest welke delen van de 

Bijbel ze zullen gehoorzamen. Deze drie stappen helpen u  om goed recht te snijden. 

 

DE BESTE KEUZE 

Het stellen van deze vragen over Bijbelpassages zal je naar één plek leiden: de brieven van Paulus. 

Jezus verscheen aan Paulus en leerde hem de veelvoudige wijsheid van God (Gal 1:1 & 11; Ef 3:10). 

Zijn brieven bevatten instructies van de Heer Jezus. Terwijl het grootste deel van uw Bijbel specifiek 

voor de natie Israël is geschreven, gaf de Heer Paulus instructies specifiek voor de Heidenen (Ef 3:1). 

Hij werd de "apostel der heidenen" genoemd (Rom 11:13).  U behoort tot zijn toehoorders! 

De Heer Jezus openbaarde de verborgenheid van zichzelf, na Pinksteren, aan Paulus. Paulus beweert 

de laatste te zijn die de herrezen Heer heeft gezien (1 Kor 15:8). Hij kreeg de prediking van het kruis 

en het evangelie van de genade van God als een voorbeeld voor onze huidige redding (1 Tim. 1:15-16). 

Er is geen verdere openbaring geweest die de instructies heeft vervangen die God in de brieven van 

Paulus inspireerde. 

Iedereen kiest welk deel van de Bijbel te gehoorzamen. Contextuele richtlijnen leiden u tot slechts één 

conclusie. Kies de enige plaats waar u de leer van Jezus Christus aan de Heidenen zult vinden volgens 

de openbaring van de verborgenheid (Rom. 16:25). Alleen  in de brieven van Paulus (Romeinen t/m 
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Filémon) staan de leringen die vandaag de dag van toepassing zijn voor de kerk, het Lichaam van 

Christus. 

 

HOE MOETEN WE RECHT SNIJDEN 

Ik herinner me dat ik eens met een man sprak die ijverig voor God was, die me vertelde dat hij "alles 

in de Bijbel!" gehoorzaamde! Om vanuit zijn hart alles wat de Heer opdroeg te gehoorzamen was 

bewonderenswaardig. Toch is het onmogelijk om elke instructie van de Heer in de Bijbel te 

gehoorzamen! Er zijn instructies van de Heer die in strijd zijn met eerdere instructies, instructies die 

niet langer uitvoerbaar zijn, of instructies die niet voor onze gehoorzaamheid bestemd zijn. We zouden 

er nooit aan denken om Gods instructies, aan Noach, op te volgen om een ark te bouwen of zijn 

instructie aan Petrus om over water te lopen. We moeten de context van de instructies begrijpen en 

gehoorzamen aan de instructies die God wil dat de kerk, het lichaam van Christus, gehoorzaamt. 

Het is dan onze taak om te onderscheiden welke instructies we moeten gehoorzamen en welke niet, 

de redenen waarom en de context waarin ze moeten worden opgevolgd. Dit noemen we 

dispensationele Bijbelstudie, of “recht snijden”. 

 

DE VRAAG BETREFFENDE DE CONTEXT 

Iedereen verdeelt de Bijbel op de één of andere manier, en niemand denkt dat ze verkeerd snijden. 

Om de context van een passage te bepalen, hoeft u alleen maar de vragende vragen te stellen: wie, 

wat, wanneer, waar, waarom? Hier zijn enkele eenvoudige vragen die u kunt stellen om de context 

van een passage te bepalen: 

1) Wie spreekt er en tot wie? 

2) Waar hebben ze het over? 

3) Wanneer spraken ze erover? 

4) Waarom spraken ze erover? 

De antwoorden op deze vragen zullen een context scheppen voor de passage. Soms kunt u niet alle 

vragen beantwoorden. Zo niet, beantwoord wat je kunt. Niet alle antwoorden zijn nodig voor begrip. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het volgende is een toevoeging van de vertaler. 

Miles Coverdale, 1535 

Zodra de Bijbel terzijde werd geschoven en niet meer in praktijk werd gebracht, begon een ieder vanuit 

zijn eigen gedachten op te schrijven wat er in zijn hoofd opkwam en hetgeen dat goed leek in zijn eigen 

ogen en zo groeide de duisternis door de tradities van  mensen. En dat is de oorzaak dat we zoveel 

schrijvers hebben gehad, die zelden melding maakten van hetgeen de Bijbel werkelijk bedoelde; en 

hoewel ze dat soms wel beweerden, werd het toch zo ver buiten de werkelijke betekenis gedaan en 

zo ver van het doel af, dat iemand heel goed kan waarnemen, dat ze het origineel (de Bijbel) nooit 

hadden gezien. 

Nu zal ik u aansporen (wie u ook bent die de Schrift leest):  als u daarin iets vindt dat u niet begrijpt, of 

dat in uw ogen weerzinwekkend lijkt, geef er dan geen roekeloos of overhaast oordeel over maar schrijf 
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het toe aan uw eigen onwetendheid, niet aan de Schrift , of denkt dat je het niet begrijpt, of dat het 

een andere betekenis heeft, of dat het door de vertalers over het hoofd is gezien, of een drukfout is: 

Dan zal het u enorm helpen om de Schrift te begrijpen, als u niet alleen opmerkt 

wat er wordt gezegd of geschreven, maar ook van wie en tot wie, met welke 

woorden, op welk tijdstip, waar, met welke bedoeling, onder welke 

omstandigheid, rekening houdend met wat eraan vooraf gaat, en wat er daarna 

komt. 

Ga nu (beste lezer) aan de voeten van de Heer zitten en lees zijn woorden (zie Deut. 6) en, zoals Mozes 

de Joden leert: “Deut. 6:6-7: 6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. 7 En gij 

zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, 

en als gij nederligt, en als gij opstaat. 

En bovenal:  Geef vorm  aan uw leven en spreken volgens de leer van de Heilige Geest in de Bijbel, 

opdat u deel zult hebben aan de beloften van God, en erfgenaam wordt van zijn zegeningen in Christus. 

In wie u, indien u uw vertrouwen stelt en een ongeveinsde lezer of hoorder van zijn woord zijt,  met 

geheel uw hart daarin voldoening zult vinden en wonderbaarlijke dingen zult ontdekken, voor uw 

begrip, tot het vermijden van alle verraderlijke sekten, tot afschuw van uw oud en zondig leven, en tot 

het tot stand brengen van een godvruchtige conversatie. 

                                                                                   EINDE TOEVOEGING    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BENT U IN DE CONTEXT? 

Vervolgens moet je bepalen of je past in de context van de passage. Als je dat doet, gehoorzaam dan; 

zo niet, dan moet je het laten als instructies die niet aan jou zijn geschreven. Als de Duivel bijvoorbeeld 

spreekt, kun je vaststellen dat de leugenachtige woorden die uit zijn mond komen, niet aan jou zijn om 

te gehoorzamen. Als God Noach zegt een ark te bouwen, kun je vaststellen dat je niet in dat gehoor 

zit, aangezien de zondvloed al voorbij is. 

Als God spreekt over het sluiten van een verbond met Israël, kun je ook vaststellen dat je niet in de 

context bent, aangezien je geen Israël bent (als je een Jood bent die dit leest, zijn er andere vragen die 

je moet stellen). 

 

GODS BEDELINGEN RECHT SNIJDEN 

Als we deze vragen door de hele Schrift heen stellen, zien we dat veel passages dezelfde context 

hebben. We noemen deze specifieke leerstellige contexten, die Gods relatie met de mens beschrijven, 

'bedelingen'. 

We leven in “de bedeling der genade Gods” waar Jezus instructies gaf aan de apostel Paulus die 

voortreffelijker voor ons zijn dan de instructies in andere bedelingen (Fil 1:10; Ef 3:2). De instructies 

van de Heer aan Paulus onthulden een verborgenheid die in andere tijden niet bekend was (Kol 1:26; 

Ef 3:5). Dit vormde een nieuwe context of bedeling die de relatie tussen God en mens veranderde. 

Deze bedeling van Gods instructies was de laatste die werd gegeven en moet op de juiste manier van 

de andere worden onderscheiden (1 Kor 15:8). 
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Het nalaten om de geheime informatie die aan Paulus is gegeven (Rom 16:25) recht te snijden van de 

informatie over “profetie” die aan Gods profeten is gegeven sinds het begin van de wereld 

(Handelingen 3:21), veroorzaakt aanzienlijke leerstellige verwarring (2 Tim. 2:7). Maar geloof me niet 

op mijn woord. 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd 

wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van de vertaler: 

De NBG-Bijbel van 1951 geeft het volgende: 

“2 Tim. 2:15: Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die 

zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. 

U ziet hier dat het “recht snijden” niet wordt genoemd! Het trekken van rechte voren is een uitdrukking 

uit de landbouw met betrekking tot het “ploegen” van de akkers. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HOOFDSTUK 6  

DE BELANGRIJKHEID VAN HET RECHT SNIJDEN 

De vroegste (Engelse) concordanties werden gepubliceerd in de 16e eeuw. Sindsdien zijn ze een 

onmisbaar hulpmiddel bij Bijbelstudie geworden. Door de zoekmogelijkheden van computers is het 

urenlang verzamelen van woorden uit de Bijbel een taak geworden die slechts een paar seconden 

duurt. Toch falen concordanties en software voor het zoeken naar woorden op het punt van de 

context. Het is niet voldoende om elke plaats van een woord in de Bijbel te vinden. Elk woord moet 

recht gesneden zijn; het moet in de juiste dispensationele (= naar de bedelingen) context worden geplaatst. 

 

CONTEXT EN OMSCHRIJVING 

De context kan de omschrijving sterk beïnvloeden. Het is juist om te zeggen: "Mijn salaris is gedaald", 

wat betekent dat de hoeveelheid geld is afgenomen. Het is ook mogelijk om te zeggen: "Ik ging naar 

Mexico", wat betekent dat ik naar het zuiden reisde. Hetzelfde geldt voor belangrijke woorden in uw 

Bijbel, zoals geloof, overtuiging, redding, genade en evangelie. Niemand vond genade in de ogen van 

de Heer (Gen 6:8). Toch moet dit anders zijn dan de genade die wordt uitgebeeld door het kruiswerk 

van Christus (Ef 2:5). 

Abrahams geloof in de Heer werd gerekend tot gerechtigheid in Genesis 15:6. Toch kende Abraham 

het evangelie van verlossing door het bloed van Christus, in Efeziërs 1:13, niet, waar we vandaag de 

dag in moeten geloven. 

In dezelfde monoloog gebruikt Zacharias verlossing voor zowel verlossing van  politieke vijanden als 

redding van zonden (Lukas 1:69 en 77). 

Romeinen 1:17 citeert Habakuk 2:4 wanneer het de waarheid zegt dat "de rechtvaardige zal uit het 

geloof leven". Geloof in de Messias was echter pas mogelijk toen hij, eeuwen nadat de wet was 

gegeven, naar de aarde kwam. Geloof in Jezus' werk aan  (door) het kruis werd pas geopenbaard toen 

Paulus het apostelschap kreeg. 
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Geloof moet dispensationeel (= naar de bedeling) worden geïdentificeerd om de inhoud van het geloof te 

begrijpen. Een concordantie geeft de dispensationele context NIET aan. 

 

DE NOODZAAK VAN HET RECHT SNIJDEN 

Het negeren van de recht gesneden context heeft ernstige fouten geïntroduceerd, door de kerk, in de 

presentatie van het evangelie. Hetzelfde woord "evangelie" wordt vaak gebruikt in de Bijbel, maar het 

is niet elke keer dezelfde boodschap. Het evangelie dat door de discipelen, en Jezus, in Lukas 9:6 wordt 

onderwezen, is niet hetzelfde evangelie dat Jezus Paulus vertelde te onderwijzen. Het evangelie in 

Lukas 9:6 bevatte niet de betekenis van het kruis, omdat ze het niet begrepen (Lukas 18:32-34)! Het 

evangelie van Paulus was de prediking van het kruis ter redding (1 Kor 1:18, 15:1-4). 

Hoewel het noodzakelijk en nuttig is om een lijst samen te stellen van alle woordvoorbeelden in de 

Bijbel, zoals in concordanties, is het werk nog niet gedaan. Om de werkman te zijn die zich niet zal 

hoeven te schamen, moeten we het woord van de waarheid recht snijden (2 Tim 2:15). 

 

HOE JE EDELSTENEN VINDT IN JE BIJBELSTUDIE 

Bijbelstudie wordt vaak beschreven als het graven naar edelstenen en juwelen. Voor deskundige 

gravers is de Bijbel een rijke mijn. 

“Psalm 119:162: Ik ben vrolijk over Uw toezegging, als een, die een groten buit vindt. 

Het bestuderen van de Bijbel kan aanzienlijke rijkdom opleveren, maar voor veel mensen is de Bijbel 

een ondoordringbaar boek. Hun spaden kunnen de grond niet breken, en als ze dat doen, lijkt het 

alleen maar een vuile puinhoop zonder enige echte winst. Ze streven naar eindeloze 

boeksamenvattingen, gospelharmonieën, psalmoverdenkingen en karakterstudies en lijken altijd iets 

wezenlijks over Gods wil en doel te missen. 

De meer technische student duikt in grammaticastudies, stijlfiguren, chronologieën, oude cultuur en 

kaarten. Toch worden er voor zoveel moeite maar een paar glimmende stenen blootgelegd. Net als 

het verhaal van Ali Hafed in 'Acres of Diamonds', lijken ze niet te kunnen lokaliseren waar de diamanten 

zijn of hoe ze te vinden, en uiteindelijk stoppen ze wanhopig met Bijbelstudie. Toch zijn de diamanten 

er! De rijkdom zit in Gods woord. Ik heb ze gezien. Misschien zitten ze recht onder je neus! 

 

HET JUISTE GEREEDSCHAP GEBRUIKEN 

Als het graven in de Bijbel aanvoelt als het bewerken van een tuin met een keukenmes, dan heb je 

misschien een beter stuk gereedschap nodig. Gebruik dit instrument van recht snijden om edelstenen 

in je Bijbel te zoeken: scheid profetie van verborgenheid. Identificeer de passages die verwijzen naar 

Gods profetische doel met Israël, en scheid ze in gedachten van de passages die spreken over Gods 

verborgen doel met het Lichaam van Christus. 

Petrus beschrijft het doel van God met Israël als: "die God gesproken heeft door den mond van al Zijn 

heilige profeten van alle eeuw. (1) (Handelingen 3:21). Paulus beschrijft het doel van God met het 

Lichaam van Christus als "van de tijden der eeuwen (2) verzwegen is geweest"  (Romeinen 16:25). 

(1)—Of: “vanaf de grondlegging der wereld”. 
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(2)—Of: ”Van vóór de grondlegging der wereld”. 

Het profetische doel zal op aarde worden vervuld. Het begon in Genesis 1 en zal eindigen in het boek 

Openbaring. Het verborgen doel voltooit Gods wil in de hemelse gewesten. Alleen de brieven van 

Paulus onthullen de verborgenheid en beschrijven de tijd waarin u nu leeft. Paulus zegt dat het zijn 

plicht is om: 

“Ef.3:8-9:8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door 

het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij 

mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is 

geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 

Het is in Gods brieven, door Paulus, gescheiden van de bediening van Petrus en Jezus' bediening aan 

Israël, dat we grote juwelen zullen vinden die goed voorbereid zijn voor ons gebruik. 

 

VELDEN MET DIAMANTEN 

Als ze recht gesneden zijn, zelfs de profetische passages van het Oude Testament, de psalmen, 

synoptische teksten en de Hebreeuwse brieven (die niets over onze bedeling schrijven) beginnen ze 

juwelen te onthullen waar we naar kunnen staren. 

Eens waren deze passages troebel en helder als modder. Als ze echter op de juiste manier recht worden 

gesneden van de verborgenheid, zijn ze nu op zichzelf al heldere en sprankelende juwelen. Hoewel het 

geen juwelen zijn die we de onze kunnen noemen, zijn ze een grote buit voor Gods uitverkoren volk 

dat in de toekomst gerealiseerd zal worden (Rom. 11:33). 

Stop met proberen de “rode letters” (in sommige Bijbels) te harmoniseren en de leringen van Jezus aan 

Israël te vergeestelijken, want ze waren nooit bestemd voor jouw deelname. Leg de karakterstudies 

van Petrus, David en de twaalf apostelen terzijde en leer de verborgenheid van Christus kennen dat 

geen van hen kende. 

Als we het instrument van het recht snijden niet gebruiken om profetie van verborgenheid te scheiden, 

dan zal het moeilijk en inspannend zijn om ons aan het woord van God te houden.  

“Kol. 1:27: Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer 

verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;  

Door het juiste gereedschap op de juiste manier te gebruiken, blijkt dat de Schriften hectaren 

diamanten bevatten waar eens een hoop vuil was. 

“Kol. 2:2-3: 2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat 

tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den 

Vader, en van Christus; 3 In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. 

 

9 WAARSCHUWINGEN OF TEKENEN VAN EEN SLECHTE LEER 

Door de Bijbel letterlijk te nemen, ontstaan leraren in profetie. 

De Bijbel letterlijk nemen, maar er niet in slagen om profetie en verborgenheid op de juiste manier 

recht te snijden, creëert een slechte leer. 
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Duizenden jaren lang hebben Bijbelleraren, die er niet in slaagden recht te snijden, de vervulling van 

profetische gebeurtenissen, in de huidige tijd, onderwezen. Zelfverklaarde profetie-goeroes zijn 

onwetend over de huidige bedeling van Gods genade, waarin God verzoend is met de wereld, “hun 

zonden hun niet toerekenende” (2 Kor. 5:19). Ze blijven leren dat dit de "laatste dagen" zijn, zoals 

Petrus 2000 jaar geleden met Pinksteren leerde, en dat de huidige gebeurtenissen tekenen zijn van 

Gods naderende oordeel, precies zoals de Bijbel voor Israël voorspelde. 

De nieuwste profetische innovatie zijn de negen waardchuwingen/tekenen van Gods oordeel over 

Amerika, ontdekt door bestsellerauteur Jonathan Cahn in zijn dvd en boeken over het oordeel van 

Jesaja 9:10-12: 

“10 De tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen; de wilde 

vijgebomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen;11  Want de Heere zal Rezins 

tegenpartijders tegen hem verheffen, en Hij zal zijn vijanden samen vermengen: 12 De Syriers van 

voren, en de Filistijnen van achteren, dat zij Israël opeten met vollen mond. Om dit alles keert Zijn toorn 

zich niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt. 

Waarschuwingen of tekenen zijn waarschuwingen of signalen zijn gemodelleerd door Rabbi Cahn. Hier 

volgen negen waarschuwingen/tekenen die je zullen helpen een leraar van profetie te identificeren 

die niet begrijpt hoe je recht moet snijden, noch wat God vandaag aan het doen is: 

 

1e waarschuwing: 

Israël gebruiken als uw voorbeeld 

Israël was een natie die op unieke wijze door God was gekozen om zijn beloften voor de aardse 

heerschappij te bezitten. God heeft met geen enkel ander volk gehandeld zoals hij met Israël deed 

(Psalm 147:20). Geen enkele andere natie uit het verleden of het heden heeft Gods verbond als een 

"haag van bescherming". 

Als een leraar beweert dat de manier waarop God met Israël werkte het voorbeeld is voor jou of je 

land, draai je dan om en loop weg. 

 

2e waarschuwing: genealogieën  

Als de toepassing van actuele gebeurtenissen, op Bijbelse profetieën, afhangen van genealogieën, zet 

dan de radio uit. Genealogieën stellen vragen en verwarren goddelijke profetieën met rassen. Deze 

raciale profetieën zijn voer geweest voor tal van slechte leringen en een paar oorlogen (3). 

“1 Tim. 1:4: Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twist 

vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. 

Alleen omdat Assyriërs Israëls vijanden waren in Jesaja 9, wil nog niet zeggen dat ze door God zijn 

verordineerd om onze vijanden te zijn in de 21ste eeuw. 

(3)-- Gen 9:25-27 werd verkeerd onderwezen in Amerika tijdens de 18 en 19 tiende eeuw om slavernij 

en racisme te rechtvaardigen. Beschamend genoeg gingen Bijbelleraren in de 20-21e eeuw (Feldick, 

Jordan, Morris, Custancè, enz.)  door met de verkeerde interpretatie van Genesis 9 door de goddelijke 

bestemming en verantwoordelijkheid voor verschillende rassen te onderwijzen. De remedie voor dit 

soort verkeerde leer is het recht snijden dat niet alleen de zonen van Noach in een andere 
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dispensationele context plaatst, maar erkent, volgens de verborgenheid, dat er momenteel geen klasse 

is, nationaliteit, economische status of ras in Christus in de hemel of op aarde (Gal. 3:28). 

 

Derde waarschuwing: Crisisgericht 

Elke generatie maakt een crisis mee. Wanneer leraren, die profetie verkondigen, zeggen dat God door 

de nationale of mondiale crisis over uw generatie spreekt, adem dan diep in en onthoud 2 Korintiërs 

12:10: 

“Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in 

benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 

De builenpest zou een vervulling zijn van Openbaring, net als Pearl Harbor, de moord op JFK, 9/11 en 

de Grote Recessie (USA) van 2008. Door de geschiedenis heen zijn heel veel mensen gestorven. 

Waarom is de huidige generatie altijd unieker dan de rest? We zijn dichter bij het einde dan ooit 

tevoren, maar zowel Paulus als de Heer zeggen ons dat we niet ongerust moeten zijn als we de huidige 

crises zien (Matth. 24:6; 2 Thessalonicenzen 2:2-3). 

 

Vierde waarschuwing: Toevoegen aan de Schrift 

Wanneer een leraar van profetie iets aan de Schrift moet toevoegen om zijn profetie te laten kloppen, 

dan is het tijd om van kanaal te veranderen. Jesaja 9:10 vermeldt nooit de bedoeling van Israël om hun 

torens hoger te bouwen, maar dat is wat rabbijn Cahn toevoegt en dat maakt zijn 4-de waarschuwing. 

Israëls verzet tegen God om “gehouwen stenen” te gebruiken in plaats van “ongehouwen stenen” was 

altijd in strijd met de wet van God. Dat in de 21e eeuw in New York City torens worden gebouwd uit 

gehouwen stenen, betekent niets als de Bijbel recht gesneden wordt. Als een kerk een piramide kan 

bouwen uit gehouwen stenen, zou dat geen schending zijn van Gods instructies voor vandaag. 

 

Vijfde waarschuwing: vergeestelijken  

Het lijkt misschien vreemd dat een Bijbelse profetieleraar zich schuldig zou maken aan het 

vergeestelijken van de Bijbel, maar dat is wat er moet gebeuren om Israëls profetieën tot vervulling te 

dwingen in het Amerika van de 21ste eeuw. Als we ze letterlijk nemen, gebeuren ze gewoon niet zoals 

de Bijbel zegt dat ze zouden gebeuren. Pas op voor degenen die zeggen dat profetie letterlijk wordt 

vervuld, maar alleen als de definitie van “letterlijk”, "figuurlijk", "op dezelfde manier" of "parallel" 

betekent en niet de duidelijke betekenis van de tekst. Als de Bijbel het type niet identificeert, dan is de 

leraar een geestelijke spin-doctor (*) en moet hij letterlijk worden vermeden als een metaforische (= 

beeldspraak) plaag. 

Van de vertaler: (*)--Spin-doctor: Het doel is het gunstig stemmen van de publieke opinie. (politiek 

gezien). Zo kan het ook geestelijk gezien geschieden, de gelovigen als het ware misleiden 

 

Zesde waarschuwing:  Iets wegnemen van de Schrift 

Als een woord niet past bij de profetie, haal het er dan gewoon uit. 
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Volgens de zesde waarschuwing van Rabbi Cahn is de vijgenboom letterlijk, maar de uitdrukking 

"omgehakt" in Jesaja 9:10 is slechts een metafoor voor "omvergeworpen door een vallend gebouw" 

op 11 september 2001. Er bestaan metaforen in de Bijbel, maar ze moeten correct geïdentificeerd en 

consistent geïnterpreteerd worden. Anders worden belangrijke details uit de Schrift verwijderd, een 

praktijk die we zorgvuldig moeten vermijden (Op 22:19). 

 

Zevende waarschuwing: Overmatig gebruik van Hebreeuws of Grieks  

Niets verblindt de geest als een spreker van tongen, en met tongen bedoel ik talen. Het is gebruikelijk 

dat leraren van profetie je informeren over de verborgen betekenis van taalkundige sprongen in het 

diepe. Pas op! Deze kunnen je direct van de klif van de context werpen. 

 

Achtste waarschuwing: Nieuwe Verbonden uitvinden 

De beloften en verbonden die God in de Bijbel heeft gegeven, zijn voldoende. Als een leraar "Laten we 

een deal sluiten" probeert te spelen en je bindt je aan een nieuwe vloek of zegen van God, vermijd 

zoiets dan. U hebt iemand ontmoet die u uw beloning kan ontnemen (Kolossenzen 2:18). 

 

Negende waarschuwing: Problemen met tellen 

Getallen en datums zijn belangrijk voor de leraar van profetie. Wiskunde is echter niet altijd zijn 

sterkste punt. Profetische getallen die niet op elkaar volgen, kunnen rampzalig zijn voor leraren zoals 

Hal Lindsey in "Late Great Planet Earth" of Harold Camping in 1994 (en 2011). 

God wil dat je 310 dollar geeft vanwege Maleachi 3:10? Er zijn negen tekens uit Jesaja 9:10? Lukas 

20:13 zegt dat de Heer in 2013 zal terugkeren? Nee, dat is geen echte Bijbelstudie; dat is numerologisch 

bijgeloof. 

Wanneer de belangrijkste ondersteuning voor een leer verbijsterend is of uit toevallige berekeningen 

bestaat, wacht dan niet tot de dingen niet werken. Ga vroeg vertrekken. 

 

CONCLUSIE 

De Bijbel moet letterlijk worden genomen, maar als men er niet in slaagt profetie en verborgenheid in 

de Bijbel recht te snijden ontstaan allerlei soorten slechte leringen en valse toepassingen van profetie 

met betrekking tot vandaag. 

Het is algemeen bekend dat Bijbelse profetie leraren steeds populairder worden als de samenleving 

in verval raakt. Slechte profetie leraren geven goddelijke verklaringen aan eenvoudige mensen, 

negeren de echte oorzaak van de problemen in de wereld en verdoezelen wat God vandaag door de 

kerk aan het doen is. Als we ermee ophouden God de schuld te geven van de huidige gebeurtenissen, 

dan kunnen we de Heer misschien desondanks gaan dienen. 

Denk aan deze negen waarschuwingen en doe het werk van een ambassadeur van Gods genade, die 

de dingen spreekt betreffende de  gezonde leer (Titus 2:1). 
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ER MOET GEWERKT WORDEN 

Er is werk voor nodig om de Bijbel recht te snijden. 

Lees en leer eerst al Gods openbaringen in de Bijbel. 

Het woord der waarheid recht snijden is onmogelijk als je niet eerst hebt gevonden wat recht gesneden 

moet worden. 

Ten tweede, ontdek wat en in welke tijd God sprak. Dit wordt dispensationele Bijbelstudie genoemd. 

Ten derde, snijd de verschillen recht die door Gods bedelingen zijn gecreëerd. Als u geen verschillen 

kunt vinden, gaat u terug naar stap één. 

Redding is niet uit werken, maar we groeien geestelijk volgens het werk dat we doen om de Bijbel te 

bestuderen en recht gesneden toe te passen. Het recht snijden van de Bijbel vergt werk. We zijn 

gemaakt om arbeiders te zijn (Efeziërs 2:10). 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd 

wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

 

DEEL 3  

Het onderscheiden van bedelingen. 

“Ef. 3:2-3: 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 

3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige 

woorden te voren geschreven heb; 

 

HOOFDSTUK 7 

BEDELINGEN IN DE BIJBEL 

================================================================================== 

                       Invoeging, ter verduidelijking, van de vertaler:   Wat is een bedeling? 

                                                         www.matthewmcgee.org 

Lezers die zich afvragen wat een bedeling is, of waarom nadruk wordt gelegd op het onderwijs van de 

Apostel Paulus en onderscheid wordt gemaakt tussen Israël en de gemeente, worden uitgenodigd om 

het nu volgende te lezen: 

Het woord "bedeling" komt van het woord "uitdelen", zie 1 Kor. 9:16-18: 

“16 Want indien ik het Evangelie verkondige, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En 

wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig! 17 Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar 

indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. 18 Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik, het 

Evangelie verkondigende, het Evangelie van Christus kosteloos stelle, om mijn macht in het Evangelie 

niet te misbruiken. 

Dus een bedeling is het “uitdelen” van Gods wil gedurende een bepaalde periode aan een bepaalde 

groep mensen. Met andere woorden, een bedeling is Gods manier van omgaan met een groep mensen 
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gedurende een bepaalde periode. Om een Bijbelpassage goed te begrijpen is het belangrijk om de 

periode te weten waarop het betrekking heeft en de groep mensen te kennen op wie het van 

toepassing is. Op deze manier kunt u bepalen welke bedeling van toepassing is op elke passage in de 

Bijbel.  God heeft verschillende regels voor verschillende groepen mensen in verschillende periodes. 

Niet alleen kunnen de regels onderling afwijken, maar de straf voor het niet houden van de regels kan 

eveneens afwijken. De manier waarop God met de mensen omgaat kan verschillen. 

                                                          EINDE INVOEGING 

================================================================================== 

De Bijbel dispensationeel (naar de bedelingen) bestuderen is geen verzonnen theologie. Het is consequent 

het natuurlijk product van het geloven in de Bijbel en het letterlijk nemen ervan, en mensen die dat 

doen komen onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie (1) Hoewel mensen zullen debatteren over 

wat een bedeling is en hun aantal, kan niemand betwisten dat het woord zelf in de Bijbel staat en moet 

worden geïnterpreteerd. 

Paulus kreeg een bedeling (Efeziërs 3:2). Op verschillende momenten waren er verschillende 

openbaringen van God (Hebr. 1:1). Sommige van deze openbaringen geven nieuwe informatie over 

hoe hij met ons omgaat en hoe we in geloof zouden moeten reageren. Plaatsen als Efeziërs 2, Galaten 

3 en Romeinen 5 verklaren veranderingen die plaatsvinden als gevolg van Gods openbaringen en 

bedelingen. 

(1) Hoewel aan Darby wordt toegeschreven dat hij de leer van de bedelingen heeft voortgebracht, 

identificeerden verbondstheologen zoals Jonathan Edwards en Isaac Watts bedelingen lang vóór Darby 

als een middel om Gods voortschrijdende openbaring te verklaren. Darby 's unieke bijdrage betrof de 

scheiding van de kerk der verborgenheid en de profetie. 

Door helemaal opnieuw te beginnen, kan een persoon gemakkelijk bedelingen onderscheiden. De 

ingrediënten daarvoor zijn: 

(1) Een God die trouw is. 

(2) Een Bijbel die foutloos is. 

(3) Een persoon die bereid is het letterlijk te lezen 

Je hebt geen dispensationele (naar de bedelingen) systematische theologie nodig om je de 

grondbeginselen van dispensationele Bijbelstudie te leren; je hebt een Bijbel nodig die je kunt geloven. 

 

HET TWEEVOUDIGE PLAN EN DOEL VAN GOD 

Een belangrijke ontdekking van dispensationele (= naar of volgens de bedelingen) Bijbelstudie is de leer van 

Gods tweeledige plan dat in de Schrift wordt geopenbaard. Door het woord der waarheid op deze 

vouwlijn recht te snijden, kunnen we duidelijk zien hoe Gods uiteindelijke doel voor beide 

plannen/doelen samenkomen in Christus. 

Waar is dit recht snijden? Hoewel het populair is om te denken dat deze belangrijkste scheiding tussen 

het Oude en het Nieuwe Testament is, is dat niet juist. Het meest essentiële onderscheid dat we 

kunnen maken, is het verschil tussen Profetie en Verborgenheid. 
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PROFETIE - GODS PLAN VOOR DE AARDE 

Het onderwerp profetie heeft betrekking op Gods geopenbaarde plan om over de aarde te regeren en 

te heersen. Dit onderdeel van Gods plan gebruikt de natie Israël als het kanaal van zegen voor de hele 

wereld (Gen. 12:2-3; Jes. 2:2). De informatie in de profetie culmineert in de komst van de Heer naar 

de aarde, waar hij voor altijd zijn koninkrijk in Sion zal vestigen (Micha 4:7). Zacharias vat deze 

hoeveelheid informatie samen als bestaande uit wat door de profeten is gesproken sinds het begin 

van de wereld: 

“Lukas 1:70: Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der 

wereld geweest zijn; 

Petrus onderwees ook hetzelfde profetische plan dat vanaf de grondlegging van de wereld bekend is 

gemaakt: 

“Hand. 3:21:…………………………………………, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige 

profeten van alle eeuw. 

 

VERBORGENHEID - GODS PLAN VOOR DE HEMELEN 

Het onderwerp van de openbaring van de verborgenheid heeft betrekking op Gods plan om in de 

hemel te regeren en te heersen (Filippenzen 3:20; Efeziërs 2:6). Dit deel van Gods plan gebruikt een 

“nieuw schepsel”, zonder nationaal onderscheid of status (2 Kor 5:17; Gal 3:28). Dit gemeenschappelijk 

lichaam staat onder het gezag van Christus als het hoofd en staat bekend als het Lichaam van Christus, 

of kortweg de Kerk (Ef. 4:12; 1 Kor. 12:27). De informatie over de verborgenheid culmineert in de 

ontvangst, door de Heer, van de heiligen om voor eeuwig in de hemelse gewesten te regeren en te 

heersen (1 Thessalonicenzen 4:16-17). 

Deze informatie onderscheidt zich door de duidelijke uitspraken van Paulus dat het geen deel 

uitmaakte van de profetie: 

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus 

Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 

die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus 

Christus; 

 

HET RECHT SNIJDEN VAN HET WOORD DER WAARHEID 

Het begrijpen van dit primaire onderscheid in Gods tweevoudige plan, één voor de aarde geopenbaard 

in de profetie en de andere voor de hemelse gewesten in de openbaring van de verborgenheid, is de 

sleutel tot het recht snijden van het woord van de waarheid (2 Tim. 2:15) . Het is juist om die instructies 

met betrekking tot profetie te scheiden van de specifieke informatie die in de verborgenheid wordt 

geopenbaard. Goed ingelichte soldaten zijn beter toegerust voor de strijd, en goed ingelichte heiligen 

zijn beter toegerust om Hem te behagen die voor hen stierf, als we tenminste weten welke instructies 

we moeten gehoorzamen (2 Tim. 2:4). 
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Als we het tweeledige plan van God herkennen, kunnen we ook beter Gods uiteindelijke doel voor alle 

dingen herkennen, zowel in de hemel als op aarde, zijnde in Christus. 

“Ef. 1:10:  Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, 

beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 

Vermits, "in den beginne schiep God de hemel en de aarde", de Bijbel “recht gesneden” Gods 

tweeledige plan openbaart om uiteindelijk te regeren en te heersen over zowel de hemel als de aarde 

in Christus. 

 

ENKELE NOODZAKELIJKE VERDELINGEN 

Er zijn drie indelingen die, wanneer ze worden herkend, een enorme steun zullen zijn in het begrijpen 

van de Bijbel. Wanneer hun verschillen niet volledig worden gewaardeerd, ontstaat er verwarring. Het 

grootste deel van de kerkgeschiedenis is geplaagd door Bijbelse moeilijkheden door deze 

noodzakelijke indelingen ten onrechte te negeren: 

1)—WET / GENADE 

Wet en genade zijn de twee principes waarmee God met de mensheid heeft gewerkt. De eerste wet 

werd gegeven aan Adam en Eva. Later werden er honderden gegeven in het verbond met Israël. We 

leren van de wet dat er veel werk gedaan moet worden voor Gods gerechtigheid. 

Genade wordt belichaamd in de belangrijke bedeling van genade waarin wij nu leven. Het beschrijft 

onverdiende gunst jegens de verworpen mensheid. Gods voorziening van vrije genade wordt, zonder 

werken, aangeboden aan allen. Gods liefde komt tot uiting in het volbrachte werk van Christus aan het 

kruis. 

Hoewel beide beginselen de Heer Jezus Christus verheerlijken, moeten ze gescheiden worden als we 

leerstellige verwarring willen voorkomen. We zijn of onder de wet of onder de genade. 

2)—ISRAËL /   KERK 

Israël en de Kerk zijn de twee entiteiten waardoor Gods wil wordt uitgevoerd. Israël geeft een doel aan 

religie, omdat het de enige religie is die ooit door God is ingesteld. Door middel van haar verbonden 

was deze ene grote natie van priesters een schaduw over de grotere dingen die door de Messias op 

aarde zouden komen. 

De kerk is in dit geval niet de algemene gemeente door de hele geschiedenis heen, maar die unieke, 

éne kerk die het lichaam van Christus wordt genoemd. In elk opzicht vertegenwoordigt deze “Nieuwe 

schepping” de kracht van Gods genade door geloof. Door het geloof maakt het evangelie van Christus 

alle dingen nieuw en openbaart het Gods heerlijkheid in de hemelse gewesten. 

Hoewel beide entiteiten naar de Heer Jezus Christus wijzen voor hun vervulling, moeten ze gescheiden 

zijn als we identiteitsverwarring willen voorkomen. Gods volk in de Bijbel wordt óf door Israël 

geïdentificeerd , óf ze worden door de Kerk geïdentificeerd als het lichaam van Christus (noch Jood 

noch Heiden). 

3)—AARDE / HEMEL 

Hemel en aarde zijn de twee gebieden van heerschappij die God heeft bedoeld om hem te 

verheerlijken, maar vanaf het begin zijn ze door Satan overgenomen vanwege zonde. Uiteindelijk zal 
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het huis van de nederige mensheid, de aarde, het middelpunt van Gods koninkrijk worden. Israël zal 

de wonderbaarlijke werken van God, die door alle eeuwen heen beloften nakomt, openbaar maken. 

Hemelse gewesten zijn altijd het rijk van engelen en andere geestelijke wezens geweest. Uiteindelijk 

zal de hemel gevuld zijn met door genade begaafde leden met het   “nieuwe schepsel”. Het ene lichaam 

zal de rijkdom van zijn genade, door Christus, verkondigen op de plaatsen waar de grote opstand begon 

in het universum. 

Hoewel beide heerschappijen uiteindelijk in Christus bijeen zullen komen, moeten ze nu gescheiden 

worden als we verwarring over de bediening willen vermijden. Israël zal door middel van de verbonden 

dienen als burgers van een aards koninkrijk. De kerk dient nu als ambassadeurs om een lichaam op te 

bouwen dat geschikt is voor hemelse gewesten (2 Kor. 5:20-21; Ef. 2:6-7). 

PROFETIE / VERBORGENHEID 

De drie noodzakelijke indelingen kunnen worden vereenvoudigd tot de algemene indeling tussen 

profetie en verborgenheid. De wet, Israël en de aarde zijn de onderwerpen van profetie, die is 

uitgesproken vanaf het begin van de wereld tot aan Paulus (Handelingen 3:18-24). 

Genade, het ene lichaam, de kerk en de hemelse gewesten zijn de onderwerpen van de verborgenheid 

van Christus, dat verborgen werd gehouden totdat het aan de apostel Paulus werd geopenbaard (Rom. 

16:25). We leven nu in die bedeling. 

Het onvermogen om deze (profetie en verborgenheid) recht te snijden heeft de Bijbel veranderd in een 

conglomeraat van verwarring. Probeer niet samen te voegen wat God heeft gescheiden. Het duidelijk 

maken van dit onderscheid zal iedereen ten goede komen die wil groeien in zijn begrip van God en de 

Bijbel. 

  

VERANDERING VAN BEDELINGEN 

Wanneer God informatie openbaart die de profetische context verandert, dan moeten we een 

verdeling in de Schrift plaatsen. De nieuwe informatie scheidt zich af van de oude informatie. Dit 

creëert contexten waarmee we de hele Schrift kunnen interpreteren. Dit noemen we dispensationele 

(= naar de bedelingen) verandering. Paulus noemt de informatie die hij van de Heer heeft gekregen een 

bedeling (Kol. 1:25). Deze informatie veranderde de profetische context van Gods instructies. Volgens 

de leer van Paulus gaat God met andere mensen om, door een andere apostel, op een andere manier, 

door een ander evangelie, naar een andere bestemming. Dat is veel verandering. 

Een kleinere verandering vond plaats tussen Abraham en Mozes. Abraham kreeg de beloften van God 

en het verbond van de besnijdenis (Gen. 17:1-10). Vierhonderddertig jaar later werd de wet 

toegevoegd wegens de overtredingen (Gal. 3:17). De wet verwijderde de beloften niet, maar maakte 

ze onderdeel van een testament. Abraham stond onder het Oude Testament niet bekend als het 

Mozaïsche verbond. 

Een andere verandering vond plaats toen Jezus' aardse bediening de weg bereidde voor het Nieuwe 

Testament. Het Nieuwe Testament kon pas van kracht worden nadat Christus stierf (Hebr. 9:16-17). 

Jezus werd geboren onder het Oude Testament en stierf om het Nieuwe Testament in te stellen (Gal. 

4:4). Het Nieuwe Testament verving het Oude, maar kon de beloften niet wegnemen die werden 

gegeven aan dezelfde mensen die het Oude Testament ontvingen (Hebr. 8:10). Het verbond van de 

besnijdenis en beloften aan de vaderen werden vervuld door een verandering in de wet en het 

priesterschap (Hebr. 7:12). 
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Wanneer het koninkrijk komt, zal er weer een dispensationele verandering zijn als de beloften door 

God worden nagekomen en het koninkrijk der hemelen op aarde komt, te beginnen bij Jeruzalem 

(Lukas 24:47). Dit wordt mogelijk gemaakt door de volledige werking van de Nieuw Testamentische 

beloften. 

Al deze veranderingen werden geprofeteerd en geopenbaard in Gods doel met Israël. We kunnen 

erover lezen in de profeten en de Hebreeuwse brieven (Hebreeën t/m Openbaring). De dispensationele 

verandering die aan Paulus werd gegeven stond volledig los van de profetie. Er staat geschreven dat 

de verborgenheid, dat aan Paulus werd geopenbaard, “die van de tijden der eeuwen verzwegen is 

geweest" (Rom. 16:25). 

Als we de brieven van Paulus lezen, lezen we over een verandering die voortreffelijker is dan de 

veranderingen tussen Abraham en Mozes, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, of zelfs de 

komst van het koninkrijk. We lezen over de openbaring van de verborgenheid van God in Christus om 

te betalen voor de zonden van de mensheid zonder verbond of wetssysteem (Rom. 3:22): geen 

priesters, geen offers, geen verbonden, geen heilige dagen, geen Israël, geen landbelofte. In de 

verborgenheid van Christus openbaarde God informatie die de profetische context van de tijd waarin 

we leven, veranderde. We leven nu niet meer in een tijd die is geprofeteerd sinds het ontstaan van de 

wereld. We leven nu in een bedeling die een Verborgenheid wordt genoemd. 

 

HET IS CORRECT OM TE VERDELEN WAT VERSCHILLEND IS 

Overeenkomsten in de Bijbel worden eerder gevonden dan verschillen. Het is gemakkelijk om 

overeenkomsten te vinden. Door eenvoudig in de concordantie te zoeken kunt u veel vergelijkbare 

woorden, verzen en thema's vinden. Er is echter meer zorgvuldig onderzoek nodig om de verschillen 

te identificeren. Recht snijden van de Bijbel vereist erkenning van de verschillen in Gods instructies. 

Degenen die de scheidslijnen in hun Bijbel niet kunnen zien, zullen denken dat Gods instructies voor 

iedereen, op elke pagina, hetzelfde zijn. 

Verschillende dopen worden dezelfde doop. Verschillende evangeliën worden hetzelfde evangelie. 

Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze de hele Bijbel "het evangelie" noemen alsof alle delen even 

voldoende zijn om iemand te redden. Deze vorm van overgeneralisatie (*) kan misschien geestelijk 

aanvoelen, maar het belemmert dispensationele Bijbelstudie die een meer zorgvuldige analyse van 

Gods instructies vereist.  

(*)—“overgeneralisatie”, is een drogreden waarbij men een algemene uitspraak doet op basis van te 

weinig gegevens. 

 

EEN EENVOUDIG VERSCHIL 

Eén verschil is voldoende om aan te tonen dat niet alles hetzelfde is. Er zijn honderden verschillen in 

Gods instructies in uw Bijbel. (Verschillen zijn geen fouten.) 

Genesis 17 vereiste dat al Gods volk besneden moest worden, of anders afgesneden zou worden van 

Gods verbond (Gen. 17:14). Galaten 5:6 zegt dat besnijdenis niets helpt. Dus, wat is het? Je kunt niet 

beide tegelijk onderwijzen. 

Leviticus 11:2 beperkt het vlees dat gegeten mag worden door gezagsgetrouwe Joden. Paulus zegt 

echter in 1 Timotheüs 4:1-5 dat niets mag worden geweigerd en noemt zelfs het zich onthouden van 
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vlees een leer van duivels! Dit is nogal een verschil in door God geïnspireerde instructies. Als we willen 

weten welke voor onze deelname is, moeten we weten waar, waarom en hoe we dit op de juiste 

manier recht moeten snijden. 

 

PETRUS EN PAULUS 

Petrus was een besneden Jood in Jeruzalem, die zich van varkensvlees onthield toen hij in Handelingen 

3 een profetische boodschap tot Israël predikte. Paulus werd naar onbesneden, kreeft-etende 

Heidenen in Griekenland en Rome gestuurd (Handelingen 9:15). Het publiek van Petrus en Paulus was 

verschillend, maar er is meer dan dat. Ook de inhoud van hun boodschappen was anders. 

Petrus presenteerde een boodschap van bekering die door de profeten werd gesproken sinds het begin 

van de wereld (of: van alle eeuw) (Handelingen 3:21). 

“Hand. 3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben 

gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd. 

Het evangelie van Paulus sprak over een verborgenheid van Christus die sinds het begin van de wereld 

verborgen werd gehouden, met de bedoeling "voordat de wereld begon" (Of: vóór de tijden der eeuwen ) 

(2 Tim. 1:9): 

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus 

Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 

Eén werd gesproken; de andere werd geheim gehouden. Dingen die anders zijn, zijn niet hetzelfde. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opmerking van de vertaler: 

“voordat de wereld begon” is hetzelfde als:  “vóór de tijden der eeuwen”. 

“sinds het begin van de wereld” is hetzelfde als: “van de tijden der eeuwen”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEID WAT VERSCHILLEND IS 

We hebben gemakkelijk significante verschillen in de bedieningen van Petrus en Paulus kunnen 

identificeren. Het is juist om te scheiden wat verschillend is. Een goede plaats om een juiste indeling 

te maken in onze Bijbel zou zijn tussen Petrus en Paulus (Gal. 2:7). 

Petrus en Paulus onderwezen beiden Jezus Christus. Ze leerden hem allebei als de Zoon van God. Ze 

waren er allebei getuige van dat hij was opgestaan. Ze predikten allebei een evangelie, toonden geloof 

en hun werd redding beloofd, maar ze leerden Christus op een andere manier: de één volgens profetie 

en de ander volgens de verborgenheid. Eén leerde Israël profetische vervulling; de andere leerde alle 

mensen een verborgenheid. 

Zeker, er zijn elementen die in de hele Bijbel hetzelfde zijn. Deze thema's zijn belangrijk bij het 

bestuderen van Gods eeuwige doel (Efeziërs 1:10), maar zorgvuldige Bijbelstudenten kunnen de 

verschillen in Gods progressieve openbaringen niet over het hoofd zien. 

Er is geen reden om weg te lopen van de verschillen in de Bijbel. Wanneer we ze identificeren en 

scheiden, zal de Bijbel zich openen. Deze verschillen zijn de sleutel tot begrip hoe de Bijbel recht te 
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snijden. Het recht snijden is nodig om duidelijk te kunnen vaststellen welke instructies van God voor 

onze deelname zijn en wat God vandaag in onze wereld aan het doen is. 

 

HOOFDSTUK 8 

HET RECHT SNIJDEN VAN HET LICHT 

De Bijbel verwijst naar Gods woord als een licht en een lamp. Wanneer het op de juiste manier, door 

geloof, wordt gebruikt, verlicht het ons begrip en leidt het ons naar gerechtigheid. 

“Psalm 119:130: De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig makende”. 

(Statenvertaling). 

 “Psalm 119:130:Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht”. 

(NBG vertaling). 

Toch blijft de Bijbel een duister boek voor velen die het moeilijk vinden om het te begrijpen. Het is niet 

ongewoon om een passage te vinden die opdracht geeft tot iets, terwijl een andere passage opdracht 

geeft tot het tegenovergestelde. Met zoveel verschillende "lichten" kan de Bijbel zeer verwarrend zijn. 

Het antwoord op het identificeren van het juiste licht is te weten dat Gods woord voortschrijdend 

wordt geopenbaard, en dus op de juiste manier recht gesneden moet worden. 

Het is Satan ’s strategie om alle lichten tegelijk te laten schijnen door het licht van profetie te verwarren 

met het licht van de verborgenheid van Christus, zie:  

“2 Kor. 11:13-15: 13  Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in 

apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des 

lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der 

gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken. 

 

LICHT GEGEVEN AAN ISRAËL 

Toen God Israël opwekte als zijn uitverkoren volk, gaf hij hun Zijn wet als licht van de Heer. 

David schreef: 

“Psalm 119:105: Uw woord (de Wet) is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. 

Het was Israëls  verantwoordelijkheid en verbond om een licht te zijn voor de andere volken die naar 

Sion zouden gaan om Gods wet te leren, zie Rom. 2:19: 

“En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn; 

“Jesaja 60:3: En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. 

“Jesaja 2:3: En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, 

tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; 

want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 

Jezus bevestigde de positie van Israël als een licht voor de naties in Mattheüs: 

“Matth. 5:14: Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. 
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WANDELEN IN HET LICHT VAN ISRAËL 

Wandelen in het licht van Israël betekende gehoorzaamheid aan Gods wet en geboden. 

“Spreuken 6:23: Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht,…”. 

De manier om in dit licht van de wet en de profeten te wandelen was het doen van goede werken. 

“Johannes 3:21: Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, 

dat zij in God gedaan zijn. 

Als iemand de wet overtrad, waren ze niet in het licht, maar eerder in de duisternis. 

“1 Joh.2:9-10: 9 Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. 

10 Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem. 

 

HET GLOROEUZE LICHT VAN HET EVANGELIE 

Gods geopenbaarde licht eindigt echter niet met Israël en profetie. Er was nog steeds een 

verborgenheid dat God geheim had gehouden tot het werd onthuld aan en door de apostel Paulus: 

“1 Kor.2:7-10: 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 

God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de 

oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der 

heerlijkheid niet gekruist hebben. 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en 

het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft 

dien, die Hem liefhebben. 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest 

onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 

Paulus zijn evangelie der verborgenheid over de heerlijkheid van het kruis wordt ook licht van God 

genoemd: 

“2 Kor.4:6: Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in 

onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht 

van Jezus Christus. 

Het was een verdere openbaring van Gods wil, zie Ef 1:9-10, dat alle mensen gered konden worden 

door geloof in het volbrachte werk van Christus aan het kruis. 

“Ef.1:9-10: 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 

hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom 

alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 

Het was aan de kerk dat God deze veelvoudige wijsheid toevertrouwde om alle mensen te verlichten 

om de gemeenschap van deze verborgenheid te zien, Ef. 1:18: 

“Ef. 1:18: Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 

roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 

die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus 

Christus; 
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WANDELEN IN HET LICHT VAN DE GENADE 

Omdat God zijn licht heeft geopenbaard in het evangelie der verborgenheid van Christus is 

gehoorzaamheid aan de wet niet langer wandelen in het licht. 

“Rom. 6:11-14: 11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode 

levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. 12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om 

haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. 13 En stelt uwe leden niet der zonde 

tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, 

en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. 14 Want de zonde zal over u niet heersen; want 

gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van de vertaler: 

Vaak wordt gedacht: Als we niet onder de wet zijn maar onder de genade dan mogen we dus wel 

zondigen. Onze apostel Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, wist dat die vraag gesteld zou 

worden vanwege ons arglistig hart (Jeremia 17:9) en haast zich om in vers 15 te zeggen: 

“Rom. 6:15: Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? 

Dat zij verre. 

Het is goed om ook de verzen 16 tot en met 23 te lezen. (einde citaat). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wanneer we, betreffende de verborgenheid, leven volgens het geloof in Christus, leven we zonder de 

wet in Gods licht, Rom. 3:21 en  Rom. 8:3-4. 

“Rom.3:21: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 

getuigenis van de wet en de profeten: 

“Rom.8:3-4: 3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft 

God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld 

in het vlees. 4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, 

maar naar den Geest. 

Het verschil is dat we leven in het licht van het glorieuze evangelie van Christus volgens de 

verborgenheid, niet in het licht van profetie dat aan Israël is gegeven, 2 Kor 4:4 en  Rom. 16:25. 

“2 Kor.4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat 

hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus 

Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 

Er zijn veel lichten in de Bijbel. Als iemand het verkeerde licht volgt kan dat iemand wegleiden van het 

evangelie van Christus (1 Kor.15:1-4) waardoor men vandaag de dag gered kan worden. Denk niet dat 

Satan hieromtrent onwetend is. 

Het is de strategie van Satan om Gods Woord, recht gesneden (2Tim.2:15), te verwarren door zoveel 

mogelijk tegengestelde/verwarrende lichten te presenteren, 2 Kor. 11:13-15. 
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“2 Kor. 11:13-15: 13  Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in 

apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des 

lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der 

gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken. 

Wanneer we het licht van profetie “recht snijden” van het licht van de verborgenheid zijn we in staat 

Gods wil en woord, voor ons vandaag, te onderscheiden. 

 

VOOR ONS OM TE LEREN 

In de door God geïnspireerde geschriften van Paulus vinden we de leer voor de kerk van vandaag. Toch 

zou het dwaas zijn om te zeggen dat we de andere delen van de Schrift zouden moeten schrappen. 

“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, 

tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;                               

Het recht snijden elimineert de andere boeken van de Bijbel niet. In plaats daarvan definieert het 

terecht hun context, zodat we een volledig leerstellig begrip kunnen hebben. Het is allemaal voor ons 

om te leren.  

“Rom. 15:4: Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven…..”. 

 

WAT WE LEREN 

Met de Schriften die zijn geschreven aan Gods profetische volk, Israël, leren we over Gods beloofde 

doel met de aarde. Hij beloofde heerschappij over de planeet te hebben vanaf de troon van David. Het 

evangelie van Paulus legt de verborgenheid, na de opstanding van Davids zaad, verder uit in 2 Tim. 2:8: 

“Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar 

mijn Evangelie; 

We hebben elke bladzijde van de Bijbel nodig om meer te weten te komen over Gods karakter. God is 

geweldig! Hij is genadig, rechtvaardig en oprecht. We leren over zijn trouw en moedigt ons aan om 

ook te hopen op wat Paulus zegt (Rom. 4:21-23). 

“Rom. 15:4: …………………………………dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door 

lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden. 

Paulus zegt over de wet: 

“Rom. 7:7: Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan 

door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij 

zult niet begeren. 

 

ONZE GESCHIEDENIS 

Het belangrijkste is dat Gods verborgen doel niet had kunnen worden bereikt zonder de noodzakelijke 

voorbereiding door de wet en de profeten. 
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“Gal. 3:24: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden 

gerechtvaardigd worden. 

“Rom. 3:21: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 

getuigenis van de wet en de profeten: 

De verborgen boodschap van Jezus kan op geen enkel ander moment in de geschiedenis zijn 

geopenbaard. Gods genade werd geopenbaard precies toen het nodig was. 

 

VALSE BESCHULDIGERS 

Soms worden wij die “recht snijden”  valselijk beschuldigd van het verwijderen van delen van de Bijbel 

omdat we de prioriteit, van Jezus' boodschap door Paulus, boven Zijn boodschap door Mozes stellen. 

Toch leert dispensationeel rechts snijden niet de eliminatie van welk schriftboek dan ook, maar alleen 

voor ons volledig begrip van Christus' verdere openbaring. 

Paulus gebruikt de andere geschriften herhaaldelijk om eeuwige waarheden over God te onderwijzen, 

en te verwijzen naar het programma van Israël en de wet als schoolmeester te gebruiken. Paulus 

vergelijkt en contrasteert herhaaldelijk zijn openbaring van de Heer met de openbaring in de wet. 

Zonder de andere geschriften zouden Paulus' brieven hun betekenis verliezen!  

Het recht snijden vereist dat we Paulus volgen als we Christus willen volgen, en Paulus vertelt ons dat 

we Gods volledige openbaring nodig hebben om te leren.   

“1 Kor. 11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. 

 

ZIJN MATTHEÜS, MARKUS, LUKAS, & JOHANNES  OUD TESTAMENTISCHE BOEKEN? 

Het gedeelte over het Nieuwe Testament in de inhoudsopgave van elke gedrukte Bijbel begint met de 

boeken Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes (1). Dat is geen leerstellig feit, maar het resultaat van 

een poging van de uitgevers om te helpen bij de verdeling van de Bijbel. (2) Ze helpen niet. 

(1)-- Dit is iets wat Bijbelstudenten zouden moeten weten, maar verrassend genoeg weten de meesten 

dat niet. De gemiddelde Christen is Bijbels analfabeet, waarvan slechts de helft één van de vier 

evangeliën kan noemen.  

(2) De indeling van de uitgever weerspiegelt de tijd en taal waarin de boeken van de Bijbel werden 

geïnspireerd. Het Oud Testamentische gedeelte, van de gedrukte Bijbel van de uitgever, is geïnspireerd 

door de oude Hebreeën. Het Nieuw Testamentische gedeelte van de uitgever bestaat uit boeken die 

honderden jaren later zijn geïnspireerd aan Hebreeën die onder het Romeinse rijk leefden. Wanneer 

de boeken zijn geschreven, is voor de Bijbelstudent minder belangrijk dan wat erin staat. 

Het leerstellige feit is dat het Oude Testament, dat aan Israël is gegeven, pas begint 69 hoofdstukken, 

na het door de uitgever bestempelde Oude Testament (3) . 

De ongemotiveerde verdeeldheid die aan de tekst wordt opgelegd, vormt een belemmering om de 

Bijbel recht gesneden te bestuderen. Het probleem komt duidelijker naar voren op de Nieuw 

Testamentische titelpagina ter afscheiding. Deze pagina veroorzaakt onnodig veel problemen bij het 

begrijpen van Jezus' aardse bediening aan Israël, aangezien zijn hele bediening in feite onder het oude 

verbond valt dat aan Mozes is gegeven. 
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Hebreeën 9:15-17 legt uit dat het nieuwe verbond van Jeremia 31:31 pas van kracht kon worden nadat 

Jezus stierf, wat pas in de laatste hoofdstukken van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes is. 

“Hebr. 9:15-17: 15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen 

gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die 

geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 16 Want waar een testament is, daar 

is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; 17 Want een testament is vast in de 

doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. 

Galaten 4:4 legt uit dat Jezus leefde onder het eerste (oude) testament: 

“Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een 

vrouw, geworden onder de wet; 

(3)-- De meeste Bijbels hebben een pagina vóór Genesis 1:1 waarop staat aangegeven dat wat volgt 

het "Oude Testament" is, maar het echte Mozaïsche verbond wordt pas door God gegeven als Mozes 

de berg Sinaï beklimt in Exodus 19. 

De wet van Mozes was het oude verbond. Volgens Galaten 4:4 werd Jezus geboren en leefde hij onder 

het oude verbond. Pas bij zijn dood kon het nieuwe verbond beschikbaar worden gesteld. Aangezien 

het grootste deel van elk verhaal en het geheel van de aardse bediening van de Heer plaatsvond vóór 

zijn dood, moet worden aangenomen dat deze vier boeken nog steeds in de context van het oude 

verbond staan. Dit zou verklaren waarom Paulus schreef dat: "Jezus Christus een dienaar geworden is 

der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen 

(Rom. 15:8). Dat zou ook uitleggen waarom Jezus volgens het oude testament werkte: 

1. Hij werd besneden (Lukas 2:27) 

2. Waterdoop (Matt 3:15) 

3. Leerde voorwaardelijke vergeving (Matth. 6:14) 

4. Leerde Levitisch offeren voor genezing (Matth. 8:4) 

5. "Volgde de geboden" (Markus 10:17-19) 

6. "Gehoorzaamde de Farizeeën" (Matth. 23:2-3) 

7. Onderhield de feestdagen (Matth. 26:17) 

Bijna een eeuw geleden noemde Bijbelleraar J.C. O'Hair drie dingen die ons begrip van de Bijbel zouden 

bevorderen: 

1. Het Oude Testament begint niet met het eerste hoofdstuk van Genesis. 

2. Het Nieuwe Testament begint niet met het eerste hoofdstuk van Mattheüs. 

3. De bedeling van de genade van God begint niet bij Petrus in Handelingen 2, maar bij Paulus. 

Om de Bijbel te begrijpen, moet de context correct geïdentificeerd en recht gesneden worden. De 

gebeurtenissen in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes vonden plaats onder het oude testament. We 

kunnen die boeken niet als onze leer beschouwen zonder onszelf in de context van het Oude 

Testament te plaatsen. 
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DE KLOOF VAN 2000 JAAR 

We leven nu in een bedeling die niet door God is geprofeteerd en deze bedeling werkt volgens de 

verborgenheid van Christus. De huidige bedeling van genade wordt niet gevonden in het profetische 

schema geschreven door Daniël, noch in de bediening van de Geest op Pinksteren. 

In Daniël 9:24 wordt een profetisch schema gegeven van 70 weken (jaarweken) om de profetie over 

Israël en Jeruzalem te voltooien. Daniël 9:25 zegt dat dit schema van 490 jaar begint bij het gebod om 

Jeruzalem te herstellen en op te bouwen: 

“Daniël 9:25: Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om 

Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, 

en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 

We hebben nog een markering na de 69e week, dat is na 483 jaar, die aangeeft wanneer de Messias 

zal worden uitgeroeid: 

“Daniël 9:26: En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden……………………..”.  

Dit laat slechts 1 jaarweek (7 jaar) over op het profetische tijdschema van Daniël om de profetie, na de 

kruisiging van Christus rond 29 na Christus, te bezegelen. 

 

DANIË ‘ S ONTBREKENDE ZEVENTIGSTE WEEK 

Een verkeerde interpretatie van Daniëls 70e week heeft ertoe geleid dat veel Bijbelstudenten denken 

dat we nu in het geprofeteerde koninkrijk leven of dat de getallen in de Bijbel niet letterlijk kunnen 

zijn. 

Verbondstheologen geloven dat de 70 weken voltooid waren bij de verwoesting van Jeruzalem, door 

de Romein Titus, in 70 na Christus. Het probleem met deze kijk op profetie is dat er een gat van 40 jaar 

tussen de 69e en 70e week zit, terwijl er maar zeven zouden moeten zijn. 

Handelingen 2 dispensationalisten, die de afwezigheid van het geprofeteerde koninkrijk erkennen, 

identificeren correct dat er een onderbreking is geweest in Daniëls 70 weken durende profetie. De 

dispensationalist van Handelingen 2 maakt echter een fout door de dispensationele verandering in 

Handelingen 2 op de Joodse Pinksterdag in te voegen. Dit creëert een ander probleem doordat Petrus 

Handelingen 2 identificeert als de "laatste dagen" volgens Joël. Volgens Petrus tikte Daniëls tijdklok 

nog door.   

“Hand. 2:17: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees;  

Het zenden van de Geest in Handelingen 2, op een Joodse feestdag, was niet het begin van iets nieuws; 

het waren de laatste dagen van profetie! Wat verklaart dan de kloof van tweeduizend jaar in de 

profetie vanaf de tijd van Petrus tot nu toe? 

 

EEN ALTERNATIEF VOOR DE BIJBELGELOVIGE  

De kloof wordt niet uitgelegd in de profetie en was als zodanig een verborgenheid. Dit is precies wat 

we vinden in de openbaring die Jezus aan de laatste apostel, Paulus, gaf: een openbaring van een 

verborgen gehouden geheim. 
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“Kol. 1:25-26:25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, 

om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle 

eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 

Petrus bood Israël de kans om zich te bekeren en de laatste dagen van profetie in Handelingen 3:19-

20 in te luiden. Toen Israël het apostolische aanbod van bekering verwierp, openbaarde God een 

verborgenheid van het evangelie om redding te zenden naar de Heidenen. 

“Rom. 11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door 

hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. 

De afgelopen tweeduizend jaar hebben we geleefd in de verborgen bedeling van Gods genade en 

vrede. Profetie over de vervulling van het profetische Israël en hun heilige stad wordt niet vervuld 

tijdens deze verborgen bedeling. 

De sluitsteen van onze missie vandaag is de prediking van het kruis en niet het spoedig komende 

koninkrijk dat God uitstelde totdat de volheid van de Heidenen zou binnenkomen (Rom. 11:25-26). De 

profetie is nog niet af. Israël heeft zijn beloofde redding nog niet ontvangen (Rom. 11:26-27). 

De verandering vond niet plaats in Handelingen 2 en ook niet in 70 na Christus. 

De verandering vond plaats in het midden van het boek Handelingen, toen Christus de voornaamste 

van de zondaars koos om een nieuwe apostel te zijn die naar alle mensen werd gezonden om Jezus 

Christus te prediken volgens de openbaring van de verborgenheid. In het midden van het boek 

Handelingen  is het Paulinisch dispensationeel Bijbels geloof de sleutel tot het begrijpen van de huidige 

dispensationele kloof in Daniëls profetische tijdlijn en wat God nu aan het doen is. 

 

HOOFDSTUK 9 

EEN GEHEIM VASTHOUDEN IN BIJBELSTUDIE 

Als je eenmaal een geheim kent, is het moeilijk om te doen alsof je het niet weet. Dit is echter precies 

wat we moeten doen als we de oudere geschriften in hun context bestuderen. 

Hier is een illustratie. Ik probeerde een puzzel op te lossen en besteedde al mijn mentale inspanning 

om tot de oplossing te komen. Minuten werden uren, en dag in dag uit dacht ik aan de puzzel en kwam 

er maar niet uit. Toen ontdekte ik het geheim en de mist van verwarring trok op. De puzzel is gelukt! 

Toen ik mijn denkproces bekeek, ontdekte ik dat het geheim bij elke gedachte paste. Het was alsof 

mijn geest rond het antwoord cirkelde, maar het niet kon aanwijzen. 

Toen anderen werden uitgedaagd door de puzzel, dacht ik: "Het is zo duidelijk!" Toch konden ze het 

niet zien. Het was niet zo dat anderen dom waren, maar ze kenden het geheim nog niet. Wat ik wist, 

kon ik niet uit mijn gedachten verwijderen, maar het was nog niet in die van hen opgekomen. Hetzelfde 

geldt voor het bestuderen van de Bijbel. 

 

ZE KENDEN DE VERBORGENHEID NIET 

Nu we de verborgenheid van Christus hebben geopenbaard, is het gemakkelijker om Gods eeuwige 

doel door de hele Schrift heen te zien. We kunnen het tussen de regels door lezen, in Gods gedachten, 

op elke pagina en zien het in elke stap van Gods progressieve openbaring. De wet en de profeten 

omringden het kruis, maar geen enkele profeet begreep het. Het lijkt ons zo voor de hand liggend dat  
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Christus, die voor de zonden stierf, werd afgebeeld in de tempeloffers. Omdat Christus echter nog niet 

geopenbaard was, zei God tegen de priesters dat het bloed van de dieren zonden vergaf. 

Toen God vergeving en zegen aan Israël beloofde, is het voor ons duidelijk dat hij deze belofte niet kon 

vervullen zonder Christus. Toch had Abraham geen idee van de betekenis van de dood, begrafenis en 

opstanding van de Heer. 

Toen Jezus zijn twaalf uitverkoren apostelen voor het eerst vertelde dat hij zou sterven, wisten ze niet 

wat hij bedoelde en probeerden ze het zelfs te voorkomen (Math. 16:22). 

“Lukas 18:33-34: 33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij 

wederopstaan. 34 En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij 

verstonden niet, hetgeen gezegd werd. 

Zelfs nadat Christus was gestorven en de discipelen getuige waren van zijn opstanding, was de 

verborgenheid van Christus nog niet geopenbaard. Namelijk hoe God goddeloze mensen zou 

rechtvaardigen zonder de wet, buiten Israël om, niet onder een verbond, maar het bleef een 

verborgenheid. Vóór de openbaring van de verborgenheid schrijft Jakobus aan de twaalf stammen van 

Israël over geloof en de wet, en noemt hij het kruis van Christus niet één keer (Jakobus 1:1; Jakobus 

2:24). 

 

HET GEHEIM WORDT NERGENS GEVONDEN VOORDAT HET WERD GEOPENBAARD 

Het is gemakkelijk voor ons om de verslagen van Mattheüs t/m Johannes te lezen en wat we kennen 

als de prediking van het kruis tussen de regels in te voegen, maar we zouden het mis hebben. Het is er 

niet. Wanneer we het verleden lezen, moeten we bedenken dat ze onwetend waren van de 

verborgenheid en nog steeds verbaasd waren. Als we nadenken over wat ze niet wisten, wordt 

duidelijk waarom ze in cirkels rond het kruis liepen. Wanneer we ten onrechte proberen hun voorbeeld 

in de bediening te volgen, verbergt onze prediking het kruis en wordt een puzzel voor degenen die ons 

horen. 

Wanneer we studeren, moeten we respecteren dat de verborgenheid verborgen was in de gehele wet, 

en in de profeten en de apostolische bediening van Jezus aan Israël, maar nu moeten we het evangelie 

van de geopenbaarde verborgenheid van Christus communiceren. 

 

IN DE SCHRIFT VINDEN WAT OP ONS VAN TOEPASSING IS 

De Bijbel kan weinig opwindend zijn. Probeer bijvoorbeeld eens 1 Kronieken 1-3 te lezen voor uw 

devotie deze week. Er is weinig ruimte voor persoonlijke toepassing van de door God geïnspireerde 

woorden in 1 Kronieken 1:2-3: "Kenan, Mahaleel, Jared, Henoch, Methusaleh, Lamech." 

Deze tekst is informatief, maar geeft je niet bepaald goddelijk inzicht in de dagelijkse beslissingen van 

je leven. Evenzo zijn er passages in de Bijbel die vandaag de dag blijkbaar aan niemand op de planeet 

zijn gericht: 

“Exodus 31:1-5: 1 Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: 2 Zie, Ik heb met name geroepen 

Bezaleel, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda. 3 En Ik heb hem vervuld met den 

Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk; 4 Om te 

bedenken vernuftigen arbeid; te werken in goud, en in zilver, en in koper, 5 En in kunstige steensnijding, 

om in te zetten, en in kunstige houtsnijding, om te werken in alle handwerk. 
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Ik ben er zeker van dat Bezaleel,  na het lezen van dit vers, weg zou komen met een duidelijk besef van 

Gods doel met zijn leven. Hoe zit het met de rest van ons? Een juiste toepassing van de Schrift vereist 

dat we bepalen of we in het gehoor van de passage passen. Er zijn delen van de Bijbel die niet aan ons 

zijn gericht. Dit is normaal. 

Het lezen van deze secties is als het lezen van de mail van iemand anders. We kunnen dingen leren 

over het leven van iemand anders, maar niet over het onze. Het lezen van die passages in de Bijbel 

vertelt ons over God en zijn doel met mensen in de betreffende context, maar niet over zijn doel dat 

tot ons is gericht. 

Jezus zei eens tegen zijn discipelen: "Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen" (Math. 10:5). Als 

Christenen dit letterlijk op hun leven zouden toepassen, zouden ze de eerste vlucht naar Jeruzalem 

nemen! Het zou verstandig zijn om deze woorden niet op uw plannen, met betrekking tot de 

bediening, toe te passen zonder verder te lezen. 

Als je wat tijd wilt besparen door de passages in de Bijbel te vinden die aan jou zijn gericht, dan moet 

je bij Paulus beginnen. De Heer gaf Paulus het ambt van "Apostel der heidenen" (Rom. 11:13). Paulus 

schreef brieven aan Heidenen over zijn bedeling van Jezus Christus, die redding, de kerk, dienst aan 

God en de aard van "de huidige boze wereld" omvatte.  Ef.3:2: 

“Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 

1 Kronieken 1 richt zich tot mensen voor wie nationale genealogie van religieuze betekenis is. Het is 

niet aan ons gericht (Titus 3:9). Als u op zoek bent naar verzen om op uw leven toe te passen die niet 

gericht zijn tot een natie van Israëlieten die de wet naleeft, een tempel bouwen en zich onthouden van 

varkensvlees, kijk dan eerst naar de geschriften van Paulus. 

Als CI Scofield zei: 'Alleen al in zijn geschriften (die van Paulus) vinden we de leer, positie, wandel en 

bestemming van de kerk.  Zoals Paulus het zelf uitdrukte: 'Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u 

verstand in alle dingen' (2 Tim 2:7). 

================================================================================== 

Dit is ingevoegd door de vertaler: 

Chronologische volgorde van de brieven van Paulus  

Geschreven in de Handelingen periode. 

--Galaten  

--1 Thessalonicenzen  

--2 Thessalonicenzen  

--1 Korinthe  

--2 Korinthe   

--Romeinen  

Eerste Gevangenis Brieven 

De chronologische volgorde met betrekking tot Filippenzen en Efeze is onzeker. 

--Filemon 1ste Gevangenschap  
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--Kolossenzen 1ste Gevangenschap  

--Filippenzen 1ste Gevangenschap  

--Efeziërs               1ste Gevangenschap  

Brieven in Vrijheid geschreven 

Ook hier is de chronologische volgorde met betrekking tot elkaar onzeker. 

--Titus               In vrijheid geschreven. 

--1 Timotheüs   In vrijheid geschreven.  

Tweede Gevangenis Brief 

--2 Timotheüs  2de Gevangenschap  

                                                                    Einde invoeging 

================================================================================== 

  

HET BIJBELSE FEIT VAN VERSCHILLENDE EVANGELIEN 

"Geen enkele intelligente student van de Schrift gelooft of leert dat er maar één evangelie in de Schrift 

is..." - J.C. O'Hair. 

Deze uitspraak, die het niveau van Bijbelstudie in de afgelopen eeuw beschrijft, zou nu door de 

gemiddelde Christen als beledigend of schokkend worden beschouwd. Wat is verminderd is niet de 

waarheid van O'Hair's verklaring, maar het aantal intelligente Bijbelstudenten. 

Wat vandaag de dag doorgaat als Bijbelstudie, is de Bijbel openen en elk vers toepassen op onze 

huidige situatie of predikingsagenda. In plaats van context willen ze een bewijstekst. Is er een Bijbel 

die mijn agenda bewijst? Vervloekt zij de context! Laat de feiten achterwege! Als er enig werk wordt 

gedaan in deze vorm van dwaze Bijbelpraktijk, dan is het door het vers uit zijn context te verdraaien 

en het zodoende te verdraaien om te voldoen aan een bepaald geloofssysteem of bepaalde gedachte. 

 

INTELLIGENTE BIJBELSTUDIE 

Intelligente Bijbelstudie vereist het verzamelen van de feiten uit de Schrift en vervolgens de context 

verbanden laten leggen. Interpretatie en toepassing komen na het verzamelen van feiten. Afhankelijk 

van de feiten van de zaak, kan er weinig persoonlijke toepassing zijn van passages waar we ons niet in 

de context bevinden. Geen enkele intelligente student van de Schrift zou weigeren de feiten te horen 

voordat hij een interpretatie of toepassing geeft. 

De feiten zijn dat het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van de genade van God 

verschillende boodschappen zijn. Er is geen diepe interpretatie aan deze conclusie; het vereist alleen 

feitenverzameling. 

Feit #1: Het evangelie dat Paulus predikte, omvat Christus die sterft voor onze zonden, zijn begrafenis 

en opstanding.  (voor onze rechtvaardigmaking) 
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“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij 

ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het 

behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 

Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is 

voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, 

naar de Schriften; 

Feit #2: Christus stuurde zijn discipelen om het evangelie van het koninkrijk te prediken. 

“Lukas 9:1-6: 1 En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over 

al de duivelen, en om ziekten te genezen. 2 En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, 

en de kranken gezond te maken. 3 En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, 

noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben. 4 En in wat huis gij ook 

zult ingaan, blijft aldaar, en gaat van daar uit. 5 En zo wie u niet zullen ontvangen, uitgaande van die 

stad, schudt ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen. 6 En zij, uitgaande, doorgingen 

al de vlekken, verkondigende het Evangelie, en genezende de zieken overal. 

 

Feit #3: De twaalf discipelen begrepen de dood, begrafenis en opstanding van Christus niet terwijl ze 

het evangelie van het koninkrijk predikten. 

“Lukas 18:31-34: 31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, 

en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten. 32 

Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld 

worden, en bespogen worden. 33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden 

dage zal Hij wederopstaan. 34 En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen 

verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd. 

 

Conclusie #1 (gebaseerd op de feiten): Het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van Paulus 

zijn verschillende boodschappen. 

Er is geen ruimte voor interpretatie en geen toepassing aangaande deze conclusie, en toch wordt het 

verworpen, zo niet als extreem beledigend beschouwd door een meerderheid van Christenen in de 

22e eeuw. 

 

Conclusie #2: Christenen in de 22e eeuw zijn niet op de hoogte van Bijbelse feiten met betrekking tot 

de evangeliën. 

Intelligente Bijbelstudie verzamelt eerst de feiten. Intelligente Bijbelstudie zal leiden tot een 

confrontatie met het midden-Handelingen Paulinische dispensationele recht snijden. Geen enkele 

intelligente student van de Schrift gelooft of leert dat er maar één evangelie in de Schrift is. De feiten 

bevestigen dit. Er is geen interpretatie nodig. Als iemand iets anders zegt, dan is er goede reden om te 

twijfelen aan hun studievermogen of hun intelligentie. Laat de domheid dom zijn. Laat de feiten 

spreken! 
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DE VELE EVANGELIËN IN DE BIJBEL 

Hoewel ieder mens op elk moment, door de genade van God, door geloof wordt gered, verschilt de 

inhoud van het geloof van de ene bedeling tot de andere. Dat wil zeggen, de boodschap die wordt 

aangeboden en geloofd voor gerechtigheid en redding varieert volgens Gods progressieve (= 

voortgaande) openbaring. Deze verschillende evangelieboodschappen kunnen worden begrepen als we 

zorgvuldig bestuderen wat God heeft geopenbaard, wanneer en aan wie. 

 

NOACH EN GERECHTIGHEID 

In Genesis werd Noach rechtvaardig geacht vanwege zijn gehoorzaamheid omdat hij God geloofde. Hij 

en zijn gezin werden gered door een ark te bouwen in een wereld zonder regen. Zijn geloof en 

gehoorzaamheid waren niet gebaseerd op de kennis van de dood en opstanding van Jezus Christus, 

maar op de levende God en zijn belofte van een vloed. 

“Hebr. 11:7: Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, 

die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn 

huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der 

rechtvaardigheid, die naar het geloof is. 

Terwijl Petrus uitlegt dat Noach ‘s redding een beeld was van de redding die gevonden wordt in de 

opstanding van Christus, wordt er niet vermeld hoe Noach deze waarheid begrijpt. Petrus, 

onderscheidende de bedelingen, onthult dat geen enkele profeet zo'n redding door Christus begreep 

tot na Christus zijn dood: 

“1 Petrus 1:10-11: 10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die 

geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd 

de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen 

zou, en de heerlijkheid daarna volgende. 

 

ABRAHAM EN GERECHTIGHEID 

Het kan niet worden genegeerd dat Abraham als rechtvaardig werd beschouwd vanwege zijn geloof in 

Gods belofte van een machtige natie, niet de dood en opstanding van Jezus Christus (Genesis 15:6). 

We weten nu dat de zondige Abraham gerechtvaardigd kon worden zonder werken vanwege het toen 

toekomstige verzoenende werk van Christus, maar dat wist Abraham niet. Het woord des geloofs dat 

hij geloofde was de belofte van een land, zaad en zegen. Zoals Paulus uitlegt, was Abraham "sterk in 

het geloof" (Rom. 4:20). 

“Rom. 4:20-21: 20 En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt 

geweest in het geloof, gevende God de eer; 21 En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, 

Hij ook machtig was te doen. 

De specifieke belofte die God aan Abraham deed, was niet dat een messias zou sterven voor zijn 

zonden, maar dat zijn vrouw een zoon zou baren, hoewel ze onvruchtbaar en boven haar vruchtbare 

leeftijd was: 

“Rom. 4:18: Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken; 

volgens hetgeen gezegd was: Alzo zal uw zaad wezen. 
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MOZES EN GERECHTIGHEID 

Terwijl Mozes een persoonlijk gesprek met God kon voeren, schreef hij over een gerechtigheid die 

verkregen werd door de gehoorzaamheid van het geloof in de wet: 

“Deut. 6:25: En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor 

het aangezicht des Heeren, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft. 

Paulus legt het begrip van Mozes uit wanneer hij Leviticus 18:5 citeert in : 

“Rom. 10:5: Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze 

dingen doet, zal door dezelve leven. 

Deze gerechtigheid en het geloof dat Mozes en zijn volgelingen hadden in Gods verbond was niet het 

geloof in de dood en opstanding van Jezus Christus (Rom. 10:2-9). Hun geloof in God en zijn wet 

vereiste gehoorzaamheid. De eis om werken te doen was een product van de inhoud van hun geloof 

in Gods geopenbaarde verbond.  

 

JOHANNES DE DOPER EN GERECHTIGHEID 

Na vier eeuwen stilte in Gods plan met Israël, verscheen Johannes de Doper op het toneel om de doop 

van bekering tot vergeving van zonden te prediken (Markus 1:4). De boodschap die hij leerde was de 

spoedige komst van het beloofde koninkrijk voor Israël en de Messias. Opnieuw veranderde de inhoud 

van het geloof. Degenen die zijn boodschap geloofden, aanvaardden zijn doop. Degenen die ontrouw 

waren aan Gods beloften, verwierpen zijn geloofsboodschap. 

“Matth. 3:7: Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij 

adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? 

Het resultaat van de aanvaarding van de doop van Johannes was vergeving van zonden toerekening 

van gerechtigheid door de gehoorzaamheid van het geloof. Jezus demonstreerde dit door deel te 

nemen aan de doop, hoewel Johannes verklaarde dat hij het niet nodig had: 

“Matth. 3:14-15: 14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te 

worden, en komt Gij tot mij? 15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus 

betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 

 

JEZUS EN GERECHTIGHEID 

Tijdens zijn aardse bediening onderwees Jezus ook het evangelie van het koninkrijk zoals Johannes 

deed: 

“Markus 1:14-15: 14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het 

Evangelie van het Koninkrijk Gods. 15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij 

gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie. 

Jezus onderwees echter bovendien de gerechtigheid van de nieuwe verbondswet. 

“Matth. 5:17: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet 

gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.  
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“Matth. 5:20: Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der 

Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 

Hoewel deze norm van rechtschapenheid streng leek, werd hun de kracht van de Heilige Geest beloofd 

om te helpen, en er waren overvloedige beloningen voor degenen die 'volhardden tot het einde' 

(Matth. 10:22). 

“Matth. 6:33: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 

toegeworpen worden. 

Opgemerkt moet worden dat, hoewel Jezus de wet, het komende koninkrijk en zijn identiteit als de 

Zoon van God onderwees, was geloof in zijn verzoenende dood en opstanding NIET de 

evangelieboodschap die werd aangeboden voor gerechtigheid of redding tijdens zijn aardse bediening. 

In feite, toen hij zijn discipelen probeerde uit te leggen dat hij moest sterven, waren ze onwetend van 

de zaak, en de Heer liet hen onwetend zijn: 

“Lukas 18:34: En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij 

verstonden niet, hetgeen gezegd werd. 

 

DE DISCIPELEN EN HET NIEUWE VERBOND VAN GERECHTIGHEID 

Na de instelling van het Nieuwe Verbond en de bekrachtiging door de Heilige Geest, schreven Petrus 

en Johannes over het geloof in Jezus als de Messias en zijn opstanding. Petrus legt uit dat trouw blijven 

aan God en zijn Zoon, door de spoedige beproevingen van verdrukking, uiteindelijk redding en 

gerechtigheid voor gelovigen zou verzekeren: 

“1 Petrus 1:7 en 9: 7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk 

vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 

openbaring van Jezus Christus;………………………………………..9 Verkrijgende het einde uws geloofs, 

namelijk de zaligheid der zielen.  

De inhoud van het geloof dat ze moesten geloven werd door Petrus gepredikt op Pinksteren: 

“Hand. 2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus 

gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.  

Johannes schrijft ook dat hun geloof rustte op de boodschap dat Jezus inderdaad de Zoon van God 

was, de beloofde Messias. 

“Joh. 20:31: Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en 

opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. 

“1 Joh. 5:1: Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die 

liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.  

“1 Joh. 5:12: Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij 

weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.  

“1 Joh. 2:29: ndien gij weet, dat Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een iegelijk, die de rechtvaardigheid 

doet, uit Hem geboren is. 

Deze boodschap van geloof in de naam van Jezus als Christus en als de Messias was essentieel om het 

koninkrijk binnen te gaan en de redding te ontvangen die God had beloofd. 
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CONCLUSIE 

Hier vindt u een korte samenvatting van de verschillende evangeliën die in de Bijbel voorkomen. Het 

is niet uitputtend. Het omvat niet het heerlijke evangelie van genade dat Christus aan Paulus heeft 

geopenbaard. Deze korte lijst is echter voldoende om te zien dat er afzonderlijke boodschappen (3) 

werden aangeboden voor gerechtigheid en redding toen Gods woord geleidelijk aan werd 

geopenbaard.  (= voortschrijdende openbaring). 

De boodschap die we vandaag aangaande het geloof prediken, is het volbrachte werk van Christus, de 

genade van God. God rechtvaardigt vrijelijk degenen die geloven (Romeinen 3:24-25; Romeinen 4:5). 

Ons geloof gaat niet gepaard met ons werk, want ons geloof is in het volbrachte werk van Christus. 

Paulus zegt dat in zijn evangelie de gerechtigheid van God wordt geopenbaard van geloof tot geloof. 

Mensen worden altijd gered door Gods genade en door geloof. De inhoud van het geloof is hetgeen 

verandert en daarmee de gewenste reactie. De gelovige gehoorzaamt. De Bijbel vertelt over veel 

gelovige mannen, maar wat ze wisten en geloofden was anders. 

(3)--De boodschap was anders, maar het middel tot redding is altijd hetzelfde geweest. Redding kan 

altijd alleen zijn door Gods genade en door geloof. De inhoud van hun geloof veranderde toen God zijn 

wil openbaarde. 

Alleen wanneer Gods woord recht gesneden wordt kunnen we de verschillende evangeliën en 

veranderende vereisten in de Bijbel begrijpen, zoals de rechtvaardigen de gerechtigheid van God 

zochten door te geloven in wat God aan hen openbaarde. 

“Rom. 1:17: Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk 

geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opmerking van de vertaler: Voor belangstellenden: Op mijn website: www.bedelingdergenade.nl staat 

onder “artikelen” een uitgebreid artikel over: “Welk evangelie werd wanneer gepredikt”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deel IV 

HET WERK DOEN 

“2 Tim.3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot 

alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 

 

HOOFDSTUK 10 

HOE TE STUDEREN 

Misschien heeft nog niemand je laten zien hoe je de Bijbel moet bestuderen. 

Dit zijn de stappen: 

http://www.bedelingdergenade.nl/
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1) Lees het en lees het nog eens (Rom. 10:17). U zult God of zijn woorden niet leren kennen zonder ze 

te lezen. Begin hier direct mee. Je moet vertrouwd raken. 

2) Vergelijk vergelijkbare verzen (1 Kor. 2:13). Gebruik een ander vers, met vergelijkbare woorden, 

elektronisch, binnen enkele seconden. U kunt ook een gedrukte concordantie gebruiken. U kunt ook 

zoeken naar verwante woorden. Vergelijk Schrift met Schrift. 

3) Bepaal de toepassing (Neh. 8:8) (1) Dit noemen we recht snijden. Niet elk vers in de Bijbel is aan jou 

geschreven. U moet bepalen wie er spreekt en waar het past in Gods doel. Was het voor Israël? Is het 

voor de kerk van vandaag? Dit is waar de verwarring binnen de kerk ligt. Je moet volledig overtuigd 

raken in je eigen geest (Rom. 14:5).  

(1)--De priesters in Nehemia 8:8 'gaven de betekenis' van de Schriften en 'zorgden ervoor dat ze de 

wet begrepen'. 

Alleen jij kunt de eerste stap zetten. Er zijn gereedschappen om te helpen met de tweede (2). Dit boek 

en onze websites zijn ontworpen om u te helpen bij de derde (3) 

Deze manier van studeren kan exegetisch worden genoemd. Dit komt omdat je probeert uit te leggen 

wat je zojuist uit de Schrift hebt gelezen. Een andere manier van Bijbelstudie wordt actuele Bijbelstudie 

genoemd. Het enige verschil is de eerste stap. 

1) Kies een onderwerp of stel een vraag. 

2) Vergelijk verzen, met een concordantie-zoekopdracht, met woorden die verband houden met het 

onderwerp. 

3) Bepaal de toepassing. 

Het gebruik van actuele studies is goed om Gods veranderende dispensationele instructies te laten 

zien. Probeer Gods voedings-instructies te bestuderen of hoe God vergeving schenkt. 

In onze gemeenschap hebben we aparte bijeenkomsten voor exegetische en actuele studies. Terwijl 

je studeert, zul je zien dat je geloof toeneemt en je onderscheidingsvermogen groeit. Doe je dat niet, 

dan doe je iets verkeerd. 

  

LEERSTELLIGE STUDIE IS SPECIFIEK 

Christenen zijn specialisten geworden in het extraheren (= scheiden) van de bruikbare geestelijke 

waarheid uit de Bijbel. 

"De hele Bijbel is nuttig voor ons!" zeggen ze. 

Dit is waar, maar niet specifiek, niet praktisch. Om specifiek nuttig te zijn, moeten we de context van 

een passage begrijpen. Leerstellige Bijbelstudie creëert de context van een passage. Het antwoordt 

wie er spreekt, tegen wie, en zitten wij in het publiek? De leer geeft elk vers een specifiek doel. 

Het gebruik van geestelijke waarheden, zonder de leerstellige context te respecteren, leidt ertoe dat 

Bijbelverzen voor verkeerde doeleinden en uit hun verband worden gebruikt. Het negeren van 

specifieke leerstellige studie leidt tot een boodschap die goed klinkt, maar gewoon niet altijd werkt. 

Als je het specifieke doel en de wil van God wilt weten, bestudeer dan de Bijbel leerstellig. Je zult Gods 

specifieke doel in de context vinden. 

 



 

54 
 

PAULUS ZIJN LEERPLAN 

Het is waar dat we alleen in de brieven van Paulus de leer, de wandel, de bestemming en het doel van 

de kerk voor deze bedeling vinden. De brieven van Paulus onthullen een geestelijk leerplan om 

onbeschaamde werklieden voort te brengen die geschikt zijn voor Gods dienst. 

Leer Terechtwijzing Correctie 

Romeinen 
Efeziërs 
Thessalonicenzen 

Korinthiërs 
Filippenzen 

Galaten 
Kolossenzen 

                                                                Instructie in gerechtigheid 

Timotheüs Titus Filemon 

 

We kunnen zien dat dit leerplan gerangschikt is volgens de vier winstpunten in 2 Timotheüs 3:16 (*): 

"Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust" (2 Tim 3:17). 

(*)--“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

Natuurlijk geeft alle Schriftuur voordeel op deze vier manieren, maar het is interessant om te zien hoe 

elke brief die Paulus schrijft in het algemeen past in één van de vier categorieën. 

Hieronder staan korte samenvattingen van Paulus' brieven in hun canonieke volgorde. 

--Romeinen: een leerstellig fundament leggen; juiste leer bijbrengen. 

--Korintiërs: goede werken voortbrengen onder genade; mensen aanzetten tot handelen. 

--Galaten: Wandelen door de Geest, niet onder de wet. 

--Efeziërs: de aard en de missie van de kerk. 

--Filippenzen: de geest van Christus; instructie in volwassenheid. 

--Kolossenzen: Volledig functioneren in Christus. 

--Thessalonicenzen: Troost en hoop wachtend op de wederkomst van de Heer.  

--1 Timotheüs/ Titus: Onderwijs- en leiderschapsinstructies. 

--Filemon: Paulus' voorbeeld van naastenliefde. 

--2 Timotheüs: Laatste woorden voor trouwe mannen. 

Je kunt de natuurlijke leerstellige progressie zien als je de brieven van Paulus leest die eindigen met de 

man van God die helemaal toegerust is (2 Timotheüs 3:17). Elk boek past ergens in het van Paulinische 

leerplan. Er zijn er niet veel die de cursus afmaken. Identificeer waar je bent in je groei, en start daar 

je studie. Weet je niet waar je bent? Begin bij het begin. Geef niet op, dan kun je ook anderen 

onderwijzen, zie 2 Tim 2:2: 

“En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke 

bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. 
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HET BESTUDEREN VAN GROTE PASSAGES 

Studeer je met een partner of een groep? Ben je een veelomvattend boek aan het bestuderen? Stop 

je na een paar weken omdat de studie maar niet af lijkt te komen? Probeer in elke studie grotere delen 

te bestuderen. De studie zal beter aansluiten bij de context van het boek en zal u helpen de belangrijke 

leerstellingen beter te begrijpen. 

U kunt later terugkomen en de details zelf bestuderen. Als je één keer per week studeert, probeer dan 

een heel hoofdstuk per week. Loop het vluchtig door en vat het samen. Dat duurt via Romeinen vier 

maanden. Nog steeds te lang? Probeer drie hoofdstukken in één sessie per week. Soms zijn de 

"moeilijke" passages slechts één of twee verzen die de context niet mogen veranderen. Bekijk het in 

vogelvlucht en ga verder. 

In onze dispensationele grafieklessen behandelen we 1.200 hoofdstukken in één uur. Het is handig 

voor mensen die nog een inleiding in de stof nodig hebben. Als u de studie leidt, zal het nuttig voor u 

zijn, aangezien u minder hoeft te weten over de details: alleen de hoogtepunten, en dan verder gaan. 

 

KIES ÉÉN VAN DE 66 BOEKEN 

De hele Bijbel doorlezen is belangrijk. Veel mensen hebben het nog niet één keer gelezen. Soms kan 

het helpen om kleinere doelen te stellen. Als je al jaren worstelt om door de hele Bijbel heen te komen, 

probeer jezelf dan wat speling te geven. Kies een boek en beheers het. In plaats van iets te weten over 

zesenzestig boeken, weet je dan veel over één boek. Dit is niet het einddoel, maar het zal meer 

voordelen opleveren dan het niet halen van Exodus in januari. 

Lees je ene boek zo vaak als je kunt. Markeer het. Analyseer het. Het bestuderen van de vragen die uit 

slechts één boek worden opgeworpen, zal je door vele andere heen brengen. Ik zou één van Paulus 

zijn brieven kiezen (ze zijn korter). 

 

66 BOEKSTUDIES 

Elke dinsdagavond komt onze gemeente bijeen om vers-voor-vers verklarende Bijbelstudie te doen. 

Vers voor vers is als het schrijven van een commentaar. Het is erg traag werk. In het tempo waarin we 

gaan, zal ik tijdens mijn leven niet de hele Bijbel vers voor vers afmaken. Prijs God dat mensen de Bijbel 

zelf bestuderen... ja toch? 

Elke Christen zou een eenvoudige boekstudie moeten doen van alle 66 boeken van de Bijbel. Een 

boekstudie is geen vers-voor-vers commentaar. Een boekstudie vereist voldoende bekendheid met het 

boek om te weten waar het over gaat, om te weten wat de belangrijke passages zijn, en om een 

algemeen overzicht te maken. 

Het produceren van 66 boekstudies zou tijdens normale Bijbelstudietijd per week minder dan 5 jaar in 

beslag moeten nemen. Kinderen zouden door hun ouders moeten worden verplicht dit te doen. Het is 

huiswerk van school dat na het afstuderen wordt weggegooid. Het is een goed begin voor een leven 

lange Bijbelstudie. Tegen de tijd dat ze hun eerste baan krijgen, hebben ze twee dingen gedaan die 

veel Christenen niet hebben gedaan:  

1) de hele Bijbel doorgelezen.  

2) een samenvatting van elk boek gemaakt. 
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De eerste les van elk nieuw boek dat we vers voor vers bestuderen, is een algemene samenvatting van 

het boek. Neem onze "Introductie"-schema's als een voorbeeld (4). Voordat u recht kunt snijden, moet 

u weten wat er recht gesneden  moet worden. 

(4)  www.graceambassadors.com  (Dus zijn die schema’s in de Engelse taal). 

 

MAAK JE EIGEN INHOUDSOPGAVE 

Voordat ik een boek lees, lees ik altijd eerst de inhoudsopgave. 

Een goede inhoudsopgave fungeert als een samenvatting van ideeën voor elk hoofdstuk en kan de 

loop van ideeën door het boek laten zien. Dit bereidt mijn geest voor om het boek in detail te lezen, 

me te waarschuwen voor wat ik kan verwachten en voor secties die ik kan overslaan of alles kan 

overslaan. Tijdens het lezen kan ik altijd teruggaan en de inhoudsopgave raadplegen om in vogelvlucht 

te zien waar ik ben in het boek. 

De meeste inhoudsopgaven in Bijbels zijn minimaal en bevatten niet veel nuttige informatie over de 

inhoud van boeken. Uitgevers doen dit om leerstellig neutraal te blijven. Je studie van de Bijbel mag 

niet leerstellig neutraal zijn: maak je eigen inhoudsopgave. 

Het begrijpen van de tijdlijn van de Bijbel, de stroom van gepresenteerde ideeën en hoe God 

tussenbeide komt van begin tot eind kan helpen bij uw dagelijkse lectuur. Dat is de reden waarom ik 

een half dozijn keer per jaar een tijdlijn van de Bijbel geef op zondagochtenden. Deze herhaalde 

samenvattende lessen vormen een goede inhoudsopgave in onze geest. 

Bij deze lessen over "inhoudsopgave" hoort vaak een tekening of schema van de Bijbel. Zo'n tijdlijn zou 

erg handig zijn in het begin van je Bijbel naast de inhoudsopgave. Ik heb zo'n dispensationele kaart 

gemaakt die gemakkelijk op de voorkant van je Bijbel past. Je kunt er een online krijgen (5). 

(5)  www.dispensationalchart.com 

 

LEER DOOR SAMEN TE VATTEN 

Samenvatten kan vereenvoudigen wat je leest. Het geeft je een groot beeld. Vat samen om de thema's 

en leerstellingen in de hele Bijbel beter te begrijpen. Ik bedoel niet dat ik elk boek samenvat. Vat liever 

het hele boek samen. Als je sommige profeten en het grootste deel van de wet moet overslaan, prima. 

Het doel is om de leer van de hele Bijbel uit te leggen op een manier die gemakkelijk te begrijpen is. 

Zorg ervoor dat je uitleg geeft over de belangrijkste veranderingen in Gods handelen met de mensheid. 

Noem enkele gebeurtenissen die algemeen worden begrepen van Genesis tot Openbaring. Als je dit 

doet, kun je alles samenbrengen. Als je het in minder dan 5-10 minuten kunt doen, ben je klaar om de 

Bijbel uit te leggen aan anderen die hem niet lezen. Je hoeft niet elk detail van Zefanja te kennen 

voordat je een algemeen begrip hebt.  

Vervang je dagelijks Bijbellezen deze week door deze grote beeld oefening. Het zal je helpen de Bijbel 

te begrijpen. 

 

 

 

http://www.graceambassadors.com/
http://www.dispensationalchart.com/


 

57 
 

SCHRIJF JE EIGEN COMMENTAAR 

Ben je al begonnen met je eigen commentaar? Het is gemakkelijk en helpt je om het te begrijpen. 

Terwijl je een passage leest, schrijf je het op alsof je de verzen aan iemand anders uitlegt. Schrijf alsof 

je het probeert uit te leggen aan een 10-jarig kind. Je moet dan niet klinken als een stoffige geleerde. 

Als je bij een deel komt dat een beetje verwarrend is, weersta dan de verleiding om naar een ander 

commentaar te kijken. Gebruik je eigen gedachten. Schrijf je eigen woorden. Maak een lijst met 

kruisverwijzingen en externe bronnen. Nadat je je gedachten hebt opgeschreven, controleer je nog 

een commentaar. Past het? Moet het passen? Onthoud dat commentaren slechts de gedachten van 

een ander zijn.  

Wat je doet, is een verslag maken van uw begrip van Gods woord. U kunt er later naar verwijzen als u 

het bent vergeten. Uw kinderen kunnen het als referentie gebruiken en uw kleinkinderen zullen het 

als een schat zien. 

Leraren weten al lang dat uitleggen aan andere mensen de beste manier is om te leren. Gebruik deze 

techniek in je geestelijk voordeel - begin met een commentaar! 

 

KRUISVERWIJZINGEN MAKEN 

Als je de Bijbel bestudeert vanuit het perspectief van de verborgenheid van Christus, dat voor het eerst 

aan Paulus werd geopenbaard, begin je verbanden te zien die geen enkele andere Bijbel of 

commentaar in gedrukte vorm heeft. U zult uw eigen kruisverwijzingen moeten maken waar die niet 

bestonden en verwijzingen die niet langer geldig zijn opnieuw evalueren omdat ze verzen verkeerd 

verbinden die moeten worden opgedeeld. 

Populaire referentielijsten houden ervan om 1 Korintiërs 12:13 te kruisverwijzen met Pinksteren in 

Handelingen 2. We weten beter (6). Een ander lastig voorbeeld kan zijn met de "wet van vrijheid" in 

Jakobus waar de meeste gedrukte Bijbels zullen verwijzen naar één van Paulus' brieven . Wetende dat 

Jakobus onder de wet aan het overblijfsel van Israël was geschreven, weten we dat een betere 

verwijzing zou zijn naar Psalm 119:44-45. 

(6) 1 Korintiërs 12:13 spreekt over onze doop in één lichaam, de verborgen kerk die een nieuw schepsel 

wordt genoemd (2 Korintiërs 5:17). Handelingen 2 vermeldt de uitstorting van de Heilige Geest op de 

Joden in een bovenkamer ter voorbereiding op het komende koninkrijk, zoals gesproken door de 

profeten. Het ene was een verborgenheid en het andere was geprofeteerd. Ze zijn niet hetzelfde. 

 

KANTTEKENINGEN 

Er zijn niet veel boeken over de Bijbel geschreven vanuit een bedelingenperspectief vanuit het midden 

van het boek Handelingen. In de meeste boeken die ik lees, moet ik zorgvuldig naar het vlees zoeken 

en de botten uitspugen. (Ik spuug veel.) 

Om te helpen bij het identificeren van probleemgebieden, in een boek, schrijf ik eenvoudige codes in 

de kantlijn. Hier zijn een paar van mijn meest gebruikte: 

• PV - Gebruik ik wanneer de auteur er niet in slaagt Profetie en Verborgenheid recht te snijden. (Dit 

is gebruikelijk.) 

• BC - Wordt gebruikt wanneer de auteur de Schrift buiten zijn context gebruikt. 
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• BOD- Gebruik ik wanneer de auteur denkt dat de hele Bijbel voor onze deelname is. Ze maken geen 

onderscheid tussen de bedelingen. 

• BV- Wordt gebruikt wanneer de auteur mijn vertaling aanvalt of zwakke argumenten aanvoert op 

basis van dat het "een betere vertaling zou zijn". 

Deze oefening helpt om de inhoud te analyseren terwijl ik het lees en helpt om de botten duidelijk te 

identificeren. Het is droevig om te zien hoe een gebrek aan het recht snijden zoveel verkeerde 

conclusies oplevert. Als er te veel problemen in de kantlijn staan, leg ik het boek weg. Het heeft te veel 

botten, en de kans is groot dat het tijdverspilling is om door te gaan, of erger nog, om me te laten 

verstikken. 

Als u niet graag in uw boeken schrijft, download dan een elektronische versie en voeg uw 

aantekeningen digitaal toe. Op deze manier zijn uw aantekeningen doorzoekbaar op uw computer. 

Door in de marge te blijven, voorkom je dat je in de fouten van de heersende stroming vervalt. 

 

DE DIEPE DINGEN ONTDEKKEN 

De "diepe dingen van God" (1 Korintiërs 2:10) worden door de Geest in de Schrift geopenbaard. Er is 

geen mystiek geheim, techniek of kristallen bol om verborgen wijsheid uit een andere geestelijke 

dimensie te onthullen. De verborgen wijsheid, dat is de verborgenheid van Christus (1 Kor 2:6-8), is 

voor ons met woorden opgeschreven in de Bijbel. 

Als je de brieven van Paulus leest, lees je de woorden die Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, 

op moest schrijven (2 Tim. 3:16). Het zijn Gods woorden (1 Thessalonicenzen 2:13). Het zijn de enige 

woorden van God die je aan deze kant van de eeuwigheid zult ontvangen. 

Soms denken mensen dat God bepaalde mensen geheime kennis geeft waar niemand anders toegang 

toe heeft. Dat is niet waar. Al Gods openbaringen kunnen worden geleerd door iedereen met een Bijbel 

die erin gelooft en het bestudeert. Het geheime ingrediënt zijn geen speciale gaven, 

ontspanningstechnieken of contemplatieve (*) gebeden. Het is studie, lezen, herhalen en schrift met 

schrift vergelijken. Sommige mensen zijn betere studenten dan andere, maar dat verandert niets aan 

wat we allemaal bestuderen: een Boek.  

(*)--Contemplatie betekent: “het nadenken, mediteren (over iets)”. 

Het is alleen door het harde werk van Bijbelstudie, en dat recht gesneden, dat de diepe dingen van 

God bekend worden. Geloof geen enkele dwaas die je vertelt dat het leren van de diepe dingen van 

God niet de inspanning vereist van het bestuderen van de Bijbel. 

 

KEN JE MOTIVATIE 

Wat is je motivatie om de Bijbel te bestuderen? Voor sommigen is het puur academies. Anderen doen 

het uit gewoonte. Misschien doe je het omdat het is wat je geacht wordt te doen. Als je merkt dat 

Bijbelstudie droog, saai of vruchteloos is, dan is het misschien een zaak van het hart. Jezus leerde Israël 

over de prioriteiten van hun hart. Hij zei dat waar hun schat was, ook hun hart zou zijn. 

Om gemotiveerd te raken moet je je prioriteiten bijstellen. Als je elke keer dat je het boek bestudeert 

vijftig dollar zou krijgen, zou dat al snel een prioriteit worden. Maar hoeveel waardevoller is “Christus 

aandoen”, de innerlijke mens vernieuwen, vrede ervaren en goede werken voortbrengen? 
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U heeft de mogelijkheid om grotere rijkdommen uit de Bijbel te oogsten dan wie dan ook in de 

geschiedenis (Ef 3:8)! Als je de waarde van degelijke Bijbelstudie inziet, ben je bereid daarin te 

investeren. Onthoud dit wanneer je je verveeld begint te voelen tijdens het studeren. 

 

HOOFDSTUK 11 

BIJBELSTUDIETIPS 

TIP #1: BEGIN OPNIEUW 

Heb je na jaren Bijbelstudie nu geleerd om recht te snijden? Dan is het tijd om opnieuw te beginnen. 

Herlees de Bijbel. Je hebt misschien jarenlang een beeld geschetst van wat de Bijbel zegt, maar je hebt 

nu je kijk op het onderwerp veranderd.  

Je zult elk boek opnieuw moeten bestuderen vanuit het perspectief van de Bijbel, recht gesneden. Je 

zult versteld staan hoe verschillend ze eruit zien nu je in een andere positie staat over Profetie en 

Verborgenheid. Zinnen en woorden in de Psalmen zullen je bespringen met betrekking tot Israëls 

aardse koninkrijk. De historische boeken zullen niet langer louter verhalen zijn, maar zullen regelmatig 

worden herhaald in Jezus' aardse bediening. 

Door het recht snijden te leren zul je andere dingen moeten afleren. Het kan bepaalde eerdere 

overtuigingen in twijfel trekken. Recht snijden is niet zomaar een nieuwe leer die je aan je bestaande 

repertoire kunt toevoegen, het is een verandering van perspectief. Het zal de manier veranderen 

waarop je alles in de Bijbel ziet. 

 

TIP #2: HET WIEL OPNIEUW UITVINDEN 

Ik heb je al eerder verteld over een aantal geweldige gratis bronnen die op internet beschikbaar zijn 

en die ooit duizenden dollars kostten om te kopen. Maar met toegang tot meer informatie dan ooit 

tevoren, bestaat de neiging om geen persoonlijke studie meer te doen. Dezelfde studies suggereren 

dat onze hersenen de manier waarop ze denken veranderen na langdurig internetgebruik. "Googelen" 

en het nieuws lezen vervangt de eeuwenoude taak van onthouden. Het feit dat we geniale technologie 

hebben, betekent niet dat we in een samenleving van genieën leven. 

Soms moeten we het wiel opnieuw uitvinden omwille van persoonlijke groei. Door honderden preken 

te luisteren, wil nog niet zeggen dat je het zelf hebt bestudeerd. Je hebt slechts één keer geluisterd 

naar de studie van iemand anders. Toegang tot boekenbibliotheken betekent niet dat je er iets van 

begrijpt. Zelf studeren. Maak je eigen Bijbellessen. Maak een overzicht van boeken, lees boeken, 

vernieuw chronologieën, maak lijsten van koningen en rechters. Teken je eigen kaarten. Leer iemand 

anders. Als je de tijd neemt om het wiel opnieuw uit te vinden, hoeveel te groter is de kans dat je 

begrijpt hoe het werkt. 

 

TIP #3: KEN HET PUBLIEK 

Een belangrijk onderdeel van het recht snijden van de Bijbel is het kennen van het publiek. Voordat u 

de leer haastig op uzelf toepast, vraagt u zich af: 'Wie is het publiek?' Om het te vervolgen met: "Ben 

ik in het publiek?" Als u niet in het publiek bent, kan de leer niet op u worden toegepast. Je kunt er van 
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leren, maar moet er niet in leven. Veel boeken van de Bijbel onthullen het publiek in de eerste paar 

verzen. 

Obadja zegt bijvoorbeeld: "Het visioen van Obadja”. 

“Alzo zegt de Heere Heere van Edom" (Obadja 1:1). Aangezien de Here over Edom spreekt, passen wij 

de leer van Obadja niet op onszelf toe. Maleachi 1:1 zegt: "De last van het woord des Heeren tot Israel, 

door den dienst van Maleachi”. Aangezien de HEER tot Israël spreekt, nemen wij ook de leer van 

Maleachi niet aan. Deze boeken zijn gemakkelijk te onderscheiden en de meesten zullen het eens zijn 

over hun gehoor. 

Hier is nog een voorbeeld dat u zelf als huiswerk kunt onderscheiden. Wie is het publiek van dit boek? 

Ben jij het publiek? Is de leer op jou van toepassing? 

“Jac. 1:1: Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, 

die in de verstrooiing zijn: zaligheid. 

 

TIP #4: LAAT ALLE TEGENSTRIJDIGHEDEN LOS 

Populaire Bijbeluitleggers zeggen dat niets in de Bijbel elkaar kan tegenspreken omdat God zichzelf 

niet kan tegenspreken. Dus als studenten een tegenstrijdigheid in de Bijbel vinden, verdraaien ze de 

duidelijke betekenis om deze in overeenstemming te brengen met de leerstelling in de rest van de 

Bijbel. Wat een enorme fout! 

Het resultaat is één samenhangende leer die door de hele Bijbel wordt onderwezen ten koste van 

context en progressieve openbaring. De waarheid is dat er verklaringen en zelfs leringen in de Bijbel 

zijn die elkaar tegenspreken als ze uit hun verband worden gehaald. Dat betekent niet dat God 

tegenstrijdig of onlogisch is. 

Het antwoord is zo simpel als het ontcijferen van de context: mijn vrouw krijgt andere instructies dan 

mijn monteur. Ik spreek mezelf niet tegen. God spreekt zichzelf niet tegen, maar hij geeft wel 

verschillende leringen aan mensen die onder de wet en die onder de genade zijn. Dit is een 

dispensationeel (= naar de bedelingen) verschil. 

 

TIP #5: STOP MET HET CORRIGEREN VAN DE BIJBEL 

Bijbelcorrectie is geen Bijbelstudie. Wanneer tekstcritici en Griekse geleerden vertalingen en oude 

talen bestuderen, houden ze zich niet bezig met leerstellige studie. Je geestelijke groei hangt niet af 

van je studie van Bijbelvertaling(en), maar van het bestuderen van de leer in de Bijbel. Als je de 

vertaling vertrouwt, dan heb je de bewuste keuze gemaakt dat de Bijbel niet gecorrigeerd hoeft te 

worden. Dat zal je dwingen om de betekenis van de woorden en hun context te bestuderen in plaats 

van een zondebok te zoeken door middel van 'verkeerde vertaling'. Je bent vrij om zonder twijfel te 

studeren! 

Op het moment dat je deze beslissing neemt, zal je liefde voor het studeren veranderen. Je begrip zal 

toenemen en je leven zal beginnen te stabiliseren op een sterker fundament. Stop met corrigeren en 

begin met studeren. 
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TIP #6: BEGIN MET DE BRIEF AAN DE ROMEINEN 

Ben je nieuw in het bestuderen van de Bijbel “recht gesneden”? Ben je nieuw in het leiden van een 

Bijbelstudie? Overweeg om te beginnen waar Paulus begon met de eerste geredde Heidenen. 

Bestudeer het boek Romeinen. Daarin staan de fundamentele leerstellingen van verlossing, Jezus 

Christus, leven in genade, voortschrijdende openbaring en geestelijke volwassenheid. Het heeft wat je 

nodig hebt om stabiel te worden in deze bedeling. Dat is wat wordt bedoeld met het woord 

"bevestigen" in Romeinen 16:25. Het is ook de "geestelijke gave" van Romeinen 1:11, niet een soort 

van spreken in tongen. 

 

TIP #7: MAAK JE EIGEN LIJST MET KONINGEN 

Een belangrijk hulpmiddel bij het bestuderen van de profeten is een tijdlijn van de koningen van Israël 

en Juda. Zonder de tijd en omstandigheden van de regering van de koningen te kennen, is het 

moeilijker om de profetieën in hun context te bestuderen. 

Wist je dat er rond eenzelfde tijd veel profeten leefden? Bovendien worden de profetieën niet altijd in 

chronologische volgorde opgetekend. Bijvoorbeeld Jeremia 32 is gedateerd als het 10e jaar van koning 

Zedekia (Jeremia 32:1), maar later in hoofdstuk 36 komt een woord in de dagen van koning Jojakim 

(Jeremia 36:1). Als je een lijst van koningen hebt gemaakt, zul je merken dat deze hoofdstukken niet 

chronologisch zijn: Zedekiah kwam na Jojakim.  

Er zijn tal van gratis lijsten beschikbaar om online naar te verwijzen, maar het is altijd beter om er zelf 

één te maken. Door je eigen lijst te maken, leer je de context kennen waarin elke koning aan de macht 

kwam, of ze goed of slecht waren, de duur van hun regering en de omstandigheden rond hun dood. 

Het is vervelend werk, maar als je het eenmaal gedaan hebt, is het klaar. 

Een andere goede reden om je eigen lijst te maken, is dat veel lijsten beweren dat de Bijbel fouten 

bevat omdat ze sommige data niet met elkaar kunnen verzoenen. De Bijbel is niet verkeerd. Er zijn 

oplossingen: maak je eigen lijst. 

Er zijn meerdere Jorams, Ahazia's en op een gegeven moment regeren er drie of vier koningen in 

hetzelfde jaar. De Bijbel staat erom bekend enkele van de meest nauwkeurige historische 

opsommingen van oude koningen ter wereld te hebben. 

Begin met het maken van je lijsten door het boek Koningen en Kronieken door te bladeren. Vergeet 

niet de profeten toe te voegen waar nodig. 

 

TIP #8: TIJDSBEPALING  

De tijdsbepaling van gebeurtenissen in de Bijbel is belangrijk voor het begrijpen van de context. Het is 

belangrijk om te letten op tijdbepalende woorden en zinsneden die ons kunnen helpen gebeurtenissen 

te lokaliseren op de tijdlijn van Gods voortschrijdende openbaring. Dergelijke uitdrukkingen omvatten 

"onmiddellijk", "en toen", "maar nu", "na", "voortaan", enz. 

Galaten 1:18 vertelt ons dat het minstens drie jaar duurde voordat Paulus naar Jeruzalem ging. 

Handelingen 9:19-26 heeft slechts zeven korte verzen tussen Paulus' bekering en zijn eerste bezoek 

aan Jeruzalem. Sommigen beschouwen dit als een tegenstrijdigheid, maar zinnen die tijdsaanduiding 

aangeven, helpen ons de verzen op elkaar af te stemmen. 
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Handelingen 9:19 zegt bijvoorbeeld dat Paulus "sommige dagen" bij de discipelen was. Hoe veel 

dagen? We weten het niet. Handelingen 9:22 zegt: " Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd” 

wat enige tijd zou vergen. Handelingen 9:23 zegt "En als vele dagen verlopen waren", wat spreekt over 

een andere onbepaalde tijdspanne. Als mensen Handelingen 9 lezen terwijl ze de tijdzinnen negeren, 

lijkt het erop dat Galaten 1:18 een tegenstrijdigheid is, maar als we de tijdzinnen beschouwen, is er 

meer dan genoeg ruimte in zeven verzen voor drie of meer jaren. 

 

TIP #9: STUDEER GRAMMATICA 

In het Europa van de 21e eeuw is het gemakkelijk om aan te nemen dat we in een geletterde natie 

leven. De waarheid is dat er nog steeds mensen zijn die niet kunnen lezen en veel van de rest kan niet 

goed lezen. Je studie van de Bijbel zal enorm verbeteren als je de basiselementen van de Nederlandse 

grammatica bestudeert. 

Weet jij het onderwerp en gezegde van een zin te vinden? Kent u het doel van voorzetsels? Ken jij de 

functie van een bijwoord? 

Met een schat aan internetbronnen is het gemakkelijk om eenvoudige, dat wil zeggen, gratis lessen 

online te vinden. Begrijp je een vers niet? Ga niet naar een vreemde taal voor licht. Leer je eigen taal. 

Leer Nederlands lezen. Als u weet wat woorden in een zin doen, kunt u een moeilijke passage beter 

begrijpen.  

 

TIP #10: HOOFDLETTERS IN DE BIJBEL 

Meer dan een paar mensen hebben vragen gehad over de hoofdletters van GEEST in de King James 

Bible. Het hoofdlettergebruik is anders in andere talen. Ze zijn afwezig in sommige talen, waaronder 

talen waar de Bijbel vandaan komt. Hun primaire functie in het Nederlands is om het gebruik van lezen 

te vergemakkelijken en niet om de betekenis van woorden te veranderen. 

Hoofdlettergebruik van zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden die voor God worden 

gebruikt, worden eerbiedige hoofdletters genoemd. Het woord "geest" is een zelfstandig naamwoord. 

Het kan verwijzen naar elke geest, inclusief die van God, of het kan verwijzen naar God zelf als de 

"Heilige Geest". 

U kunt bepalen of het zelfstandig naamwoord naar God verwijst door kruisverwijzingen en context 

(bijv. Joël 2:28 profeteert over God de Geest volgens Handelingen 2:17, ook al is het in kleine letters). 

Moeten we de hoofdletters in de Bijbel vertrouwen? Ja (bijv. Romeinen 8:16 gebruikt zowel "geest" 

als "Geest" in één vers). Moeten we elk woord dat ooit met God wordt geassocieerd met een 

hoofdletter schrijven? Nee.  

Hoofdletters zijn nuttig, maar zijn niet de nagels die uw geloofssysteem vormen. Een hoofdletter mag 

niet het enige bewijs zijn voor een interpretatie van een woord. 

 

TIP #11: NIEUWE LEER DOOR HERVERTALING 

Er circuleren tal van valse leringen rond het Christendom die je tijd zullen verspillen. Als je de rook kunt 

zien, is het gemakkelijker om het vuur te ontwijken. Als bijvoorbeeld een leer alleen kan worden 
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onderwezen als de Bijbel opnieuw is vertaald, draai je dan om en loop weg. U wilt zich niet branden 

aan deze valse leringen. 

Deze leringen zijn gemakkelijk te herkennen omdat er normaal gesproken duidelijke Bijbelverzen zijn 

die daarmee in tegenspraak zijn. Als je je Bijbel kent, zul je meteen proberen te reageren met een 

duidelijk tegenovergesteld vers. De valse leraar verwacht dit antwoord echter, omdat zijn leer afhangt 

van het opnieuw vertalen van de Bijbel om overeen te stemmen met zijn verborgen leer. 

Zijn antwoord zal zijn: "Dat is verkeerd vertaald", of "Het is een verkeerde vertaling", of "Het is een 

vergissing", en dan zal hij het vers opnieuw vertalen om het tegenovergestelde van uw Bijbel te zeggen. 

Als je dit ziet gebeuren, roep dan "vuur" en ren! Alles kan uit de Bijbel worden geleerd als we maar 

genoeg woorden veranderen. Ik zou niet vertrouwen op de leer van een mens die God niet respecteert 

om zijn woorden te behouden. Juiste leringen zullen nooit vereisen dat u uw Bijbel opoffert. 

 

TIP #12: LERINGEN UIT ÉÉN ENKEL VERS 

Hier is nog een tip om valse leringen te identificeren die je tijd zullen verspillen. Als er maar één vers 

in heel Gods woord is dat een lering kan ondersteunen, doe dan twee stappen terug. 

De Bijbel heeft 31.102 verzen (de King James Bible wordt hier bedoeld). De belangrijkste waarheden worden 

in meer dan één vers uitgelegd. Als iemand dogmatisch een leer verdedigt die maar één vers ter 

ondersteuning heeft, is het tijd om verder te gaan. Of de leer is fout en komt niet uit de Bijbel, of ze 

verdient zo'n dogmatische verdediging niet. 

In beide gevallen doet u er verstandig aan degene die de dogmatische verdediging geeft te mijden. 

Bijbelstudie is voor hen niet alle 31.102 verzen vergelijken. Het is een enkel vers vinden en erin knijpen 

totdat het bloedt. Ze kunnen de potentiële ondergang niet onderscheiden die wordt veroorzaakt door 

een enkel vers op de verkeerde manier te verdraaien. Veel mensen zijn verwoest door ijverige leraren 

van valse leringen die gebaseerd zijn op één enkel, onduidelijk vers. Als het maar uit één vers kan 

worden onderwezen, maak er dan geen levens-veranderende leer van en vertrouw degenen die dat 

wel doen niet. 

 

TIP #13: GEBRUIK HET JUISTE OORDEEL 

Er is gezond verstand voor nodig om de Bijbel goed te bestuderen. 

--Beoordeel een boek niet op zijn omslag. King James vertaalde geen enkel woord van de King James 

Bijbel. 

--Beoordeel een boek niet op zijn titel. De meeste Bijbels hebben de naam van Paulus in de titel van 

Hebreeën, maar dat is gewoon niet zo. 

-- Beoordeel een boek niet op zijn plaats in de inhoudsopgave. 

-- Het Nieuwe Testament begint niet met Mattheüs. Het Oude Testament begint niet met Genesis, en 

wij zijn in geen van beide testamenten. 

-- Beoordeel een boek niet op basis van de aantekeningen van de commentatoren. 

-- Niemand weet zeker wanneer sommige boeken zijn geschreven, en de meeste commentaren slagen 

er toch niet in om het recht te snijden. 
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--Beoordeel een boek niet op zijn hoofdstuk- en vers indeling. Die zijn veel later toegevoegd. 

--Beoordeel een boek door de geïnspireerde woorden erin te lezen en vast te stellen wie er spreekt, 

tot wie ze spreken, en of het publiek de kerk, het Lichaam van Christus of iemand anders is. 

 

TIP #14: MOEILIJKE ZINNEN DEFINIËREN 

Iedereen vindt wel zinnen in de Bijbel die ze niet begrijpen. Woorddefinities zijn te vinden in de context 

of woordenboeken, maar zinnen zijn niet te vinden in woordenboeken. Het verkeerde wat je kunt doen 

is je Bijbel weggooien en een andere vertaling zoeken die iets zegt dat je begrijpt. 

Het probleem hiermee is dat de geparafraseerde (*) vertaling niets verklaart. Het verwatert de zin 

alleen maar, soms tot een punt van over-simplificatie. U verliest mogelijk een belangrijke nuance ter 

wille van de vereenvoudiging. Als je uit de context niet kunt afleiden wat de uitdrukking betekent, is 

het beter om de Statenvertaling te gebruiken en commentaren of Bijbelse woordenboeken te 

raadplegen voor hulp bij de betekenis van moeilijke uitdrukkingen, idioom (= Idioom is een ander woord 

voor taaleigen: eigenaardigheden van een taal), stijlfiguren, enz. 

Hoewel commentaren leerstellig bevooroordeeld zijn en slechts de mening van mensen zijn, zullen ze 

meer verklaren dan een andere vertaling ooit zou kunnen. Er is een plaats voor commentaren: het is 

om een bestudeerd commentaar te krijgen op moeilijke Bijbelse uitdrukkingen of idiomen. Gooi de 

vertaling niet weg; verkrijg een uitleg. Als je eenmaal een betekenis hebt verzameld, ga dan terug naar 

je Bijbel om te leren wat hij leert. Vertrouw niet op het commentaar om u te vertellen wat de Bijbel 

correct zegt, zij zullen niet weten wat de Bijbel, recht gesneden, zegt, ze weten niet hoe.  

(*)--De definitie van parafraseren is andermans idee in je eigen woorden uitdrukken. 

 

TIP #15: INTERPRETEER MET DE GEMAKKELIJKE VERZEN 

Bij het interpreteren (= uitleggen) van de Bijbel zijn er gemakkelijke passages en moeilijke passages. 

De moeilijke passages zijn voor iedereen moeilijk, ook voor zelfverklaarde geleerden. Het verkeerd 

interpreteren van deze passages kan zeer vreemde en gevaarlijke leringen creëren. Volg altijd deze 

regel: 

Regel: Een gemakkelijkere passage heeft voorrang op een moeilijkere. 

Om de één of andere reden is het gebruikelijk dat Bijbel-studenten de gemakkelijke passages opnieuw 

interpreteren om met hun geforceerde interpretatie, van een veel moeilijkere passage, in 

overeenstemming te brengen. Dit leidt tot fouten. Vermijd dit. 

Ik ken een zuster die jarenlang vastzat in een Pinksteromgeving. Deze simpele regel redde haar van de 

ondergang. Ze begreep de leer van tongen en Geestvervulling niet, maar ze begreep de duidelijke leer 

van Kolossenzen 2:10. Dit zorgde ervoor dat ze niet in het diepe viel. Nu kan ze recht snijden. 

“Kol.2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 

Recht snijden maakt sommige moeilijke passages gemakkelijker, maar er zijn nog steeds moeilijke 

passages. Begin niet met deze passages. Begin met de gemakkelijke; bestudeer ze diep en lang. Het 

onder de knie krijgen van de makkelijke passages zal je uiteindelijk meer opleveren. Maak ze tot je 

basis. Ze zullen je beschermen tegen het afdwalen in de gevaren van verkeerde interpretatie. Krijg 

onder de knie: Romeinen 5:8-10, Efeziërs 2:8-10, & Kolossenzen 2:8-10. 
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TIP #16: INTERPRETEER HET MOEILIJKE DOOR HET GEMAKKELIJKE 

De Bijbel bevat zowel makkelijke als moeilijk te begrijpen passages. De gemakkelijkere passages zijn 

meteen duidelijk en hun begrip is natuurlijk. Andere vergen meer denkwerk, maar zijn begrijpelijk als 

ze zorgvuldig bestudeerd worden in hun context en andere soortgelijke verzen. Dan zijn er moeilijke 

passages die niet op hun plaats lijken, in strijd met de context, of die spreken over dingen die anders 

niet in de Bijbel voorkomen. Deze verzen kunnen meerdere mogelijke interpretaties hebben en het 

publiek is vaak onduidelijk. 

De verscheidenheid aan verklaringen van "de experts" getuigt van de moeilijkheid van deze passages 

voor iedereen. Jij bent niet alleen; ze zijn moeilijk voor iedereen. 

Er lijkt een aantrekkingskracht te zijn om deze moeilijke passages op te lossen en dit te doen door de 

gemakkelijke verzen op het altaar op te offeren om een antwoord te hebben. Weersta deze verleiding. 

Deze moeilijke passages zijn de gevaarlijkste en moeten met uiterste voorzichtigheid worden 

behandeld. Door verkeerd gebruikt hebben deze verzen het potentieel om iemands hele 

geloofssysteem te vergiftigen. Soms is het beter helemaal geen antwoord te hebben dan een slecht 

antwoord. 

Verander nooit de duidelijke en eenvoudige betekenis van een gemakkelijk vers om een moeilijk vers 

beter te begrijpen. Interpreteer de moeilijke passages altijd aan de hand van de gemakkelijke. 

 

TIP #17: LEER EEN CONCORDANTIE TE GEBRUIKEN 

Waar staat dat vers over 'gemeenschap'? Kent u alle verzen in de Bijbel waarin het woord "bedeling" 

wordt gebruikt? Hoe lang duurt het om te tellen hoe vaak het woord "verwantschap" in de Bijbel 

voorkomt? 

Al deze vragen kunnen binnen enkele seconden worden beantwoord met een concordantie. Zonder 

concordantie moet u grote delen van de Schrift of de hele Bijbel opnieuw lezen om deze eenvoudige 

antwoorden te vinden. Een concordantie van de Bijbel maakt het zoeken naar woorden veel 

gemakkelijker door elk woord alfabetisch te indexeren samen met elk vers waar het wordt gebruikt. 

Het kostte jaren om uitputtende concordanties te maken, maar ze zijn nu algemeen verkrijgbaar in 

gedrukte vorm en in gratis bijbelsoftware. Strong's Exhaustive Concordance werd voor het eerst 

gedrukt in 1890, slechts een paar jaar nadat de auto was uitgevonden. Tegenwoordig heeft bijna 

iedereen een auto of gebruikt er één voor vervoer, maar slechts een klein percentage van de mensen 

bezit een concordantie. Misschien is dit de reden waarom mensen niets bereiken met Bijbelstudie. 

Als je verder wilt gaan met je Bijbelstudie, leer dan een concordantie te gebruiken. Het is lange tijd het 

meest waardevolle hulpmiddel geweest om vooruit te komen in Bijbelstudie. Bijbelstudie vereist 

concordantiewerk. Of je bezit een concordantie, of je wordt er één. Het kost veel leestijd om je eigen 

mentale overeenstemming te ontwikkelen.  

 

TIP #18: VERMIJD HET GEBRUIK VAN “PROEF TEKSTEN” 

Bewijs teksten is het uit de context halen van Bijbelverzen om iets te bewijzen. Het is een 

Bijbelstudiemisdaad. Het wordt meestal gepleegd terwijl het een persoonlijke of politieke agenda 

voortstuwt. Het nadeel van bewijs teksten is dat het de ware betekenis van Gods woorden vervangt 
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door een persoonlijke mening. In plaats van te vragen: "Wat zegt God", vraagt de inbrenger van de 

proef-tekst: "Is er niet ergens in de Bijbel een vers dat mij steunt?" 

De proeftekstschrijver is op zoek naar één vers om zijn punt te bewijzen. Als hij het niet in één vertaling 

vindt, zal hij het zoeken in een andere. Het gaat hem niet om wat God zegt, maar om Gods gezag te 

gebruiken om zijn mening kracht bij te zetten. 

Onze meningen verdienen niet het gezag van Gods woorden, vooral niet als zijn woorden uit hun 

verband worden gehaald. Dispensationele Bijbelstudie ontmoedigt “proef teksten” met bewijzen. Het 

vereist dat we de context (historisch, leerstellig en geestelijk) van een vers begrijpen. Zoek altijd de 

context van de vers-verwijzingen, en snijd dan recht op de juiste manier. Laat God waarachtig zijn. Elke 

booswicht kan Bijbels zijn. Het vereist dat een student dispensationeel is. 

 

TIP #19: GEBRUIK EEN WOORDENBOEK 

Je bent nooit te oud om een woordenboek te gebruiken. Buiten de Bijbel om is het één van de 

belangrijkste studiehulpmiddelen die je kunt bezitten. Definities van woorden raken vervormd. Zoek 

ze op. Een goed woordenboek van de taal geeft je de betekenis, uitspraak en misschien etymologische 

informatie (De etymologie is het deelgebied van de taalkunde dat de herkomst van woorden bestudeert). Zoek 

gerelateerde woorden of woorden op in de definitie om meer inzicht te krijgen. Soms worden 

eenvoudige woorden als "lopen" gelezen maar nooit bestudeerd. 

Veel woorden hebben meer dan één definitie. Dit vereist dat je naar de context kijkt. Vaak verwoest  

een predikant uw  Statenvertaling van de Bijbel door te zeggen: "Het Griekse woord hier betekent ...", 

dan is dat slechts een andere definitie van hetzelfde Nederlandse woord! 

Met een onverkort Nederlands woordenboek kunt u de betekenis van elk woord in uw Bijbel 

achterhalen zonder Grieks of Hebreeuws te kennen.  

 

TIP #20: DE BIJBEL IS ZIJN EIGEN BESTE WOORDENBOEK 

Woordenboeken leggen de betekenis van woorden vast. Ze zijn nuttig bij Bijbelstudie. De betekenis 

van woorden in uw Bijbel kan echter in de loop van de tijd veranderen naarmate minder mensen de 

Bijbel gebruiken. Om deze reden kunnen moderne woordenboeken Bijbelwoorden soms onjuist 

definiëren. 

Hoe kun je je hiertegen wapenen? Eén manier is om een ouder woordenboek te raadplegen. Het kan 

online worden gebruikt of gekocht. Van twee eeuwen geleden zal een woordenboek definities 

bevatten die dichter bij de woorden in uw Staten Bijbel staan. 

Dezelfde sceptici van uw Bijbel zullen klagen dat de eerste woordenboeken pas werden geproduceerd 

lang nadat de Staten Bijbel was vertaald. Ze hebben gelijk. Dus hoe wisten mensen wat woorden 

betekenden zonder een woordenboek? Antwoord: hun gebruik in de context. De Bijbel is een boek dat 

groot genoeg is om een definitie van veel woorden te geven door alle verzen die het woord gebruiken 

te vergelijken. 

Om de betekenis (of betekenissen) van het woord 'orakel' te vinden, kunnen we alle verzen verzamelen 

die het bevatten en vergelijken. We kunnen nuttige betekenissen vinden in verzen als 1 Koningen 6:16, 

Handelingen 7:38 en Romeinen 3:2. 
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Moderne woordenboeken zijn, voor Bijbelstudie, beter dan geen woordenboek. Oudere 

woordenboeken zijn beter in het geven van historische betekenissen, maar het beste woordenboek is 

de Bijbel die zijn eigen uitdrukkingen definieert. 

 

TIP #21: DE GESCHIEDENIS VAN WOORDEN 

Als u de geschiedenis van woorden kent, kunt u de aard van hun betekenis beter begrijpen. De studie 

van de geschiedenis van woorden wordt etymologie genoemd. Een goed etymologisch woordenboek 

kan goede informatie onthullen over hoe woorden zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. Met 

een 400 jaar oude Bijbel van kan dit handig zijn. 

Een nieuwe taal leren is niet nodig om dieper in een woord te graven als je de geschiedenis van het 

woord in je eigen taal hebt. 

Als je niet het geld of de middelen hebt om een plank vol met etymologische woordenboeken te kopen, 

kun je deze proberen: www.etymonline.com. Het verzamelt etymologieën uit tientallen bronnen, 

waaronder die in Oxford en Cambridge. Het helpt je op weg. 

Uit etymologieën blijkt dat het woord 'homo' dat in Jakobus 2:3 wordt gebruikt ooit iets anders 

betekende dan wat nu bekend is. 

 

TIP #22: HOOFDSTUKKEN EN VERZEN 

Hoofdstuk aanduidingen en vers-nummering zijn niet geïnspireerd. 

Het systeem van hoofdstukken en verzen in onze Bijbels werd pas in de 16e eeuw algemeen aanvaard. 

De hoofdstukken en verzen helpen ons aanzienlijk bij het verwijzen naar en bestuderen van de Bijbel. 

Als je echter de Bijbel leest met de gedachte dat de hoofdstuktitels Gods indeling van het materiaal 

zijn, doe je jezelf misschien tekort. Soms gaan de gedachten van het vorige hoofdstuk over in het 

volgende. Vaak staat een enkel vers niet gelijk aan één enkele zin of gedachte. Het is bekend dat zinnen 

in de Bijbel meerdere verzen doorlopen. Lees liever de hele zin om de context te begrijpen. 

De hoofdstuk- en vers-nummers zijn nuttig, maar respecteer de tekst door het hoofdstuk ervoor en 

erna te lezen om de context te begrijpen. Misschien bevat het volgende vers de antwoorden op 

verontrustende passages, en houdt alleen een ongeïnspireerd hoofdstuk-nummer het gescheiden. 

Laat de cijfers je studie niet belemmeren. 

 

TIP #23: WAARDEER GENEALOGIEËN 

“Genealogie of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek 

en de afstamming van een familie”.  

Enkele van de meest verwaarloosde passages van de Bijbel zijn genealogieën. Ze zijn droog om te lezen, 

missen de leerstellige diepgang van de brieven, hebben geen verhaal, en wanneer ze worden 

gezongen, laten ze "De droge beenderen" diepgaand klinken. Desalniettemin dienen genealogieën 

veel belangrijke doelen in de Bijbel. Bijvoorbeeld: 

- Ze tonen goddelijke inspiratie en behoud door hun nauwkeurige overdracht door de geschiedenis. 
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- Ze authentiseren mensen en plaatsen als onderdeel van de echte geschiedenis en niet als mythen en 

fabels. 

- Ze worden gebruikt in de profetie om de Messias te identificeren (bijv. Zoon van David, Zoon van 

Abraham). 

- Ze verbinden de eerste Adam en de laatste Adam, wat bewijst dat Christus stierf voor alle mensen. 

- -Ze tonen Gods voortdurende betrokkenheid en observatie van de geschiedenis aan.  

- Sommige genealogieën zijn ook chronologieën die helpen om gebeurtenissen zoals de schepping, de 

zondvloed en de heerschappij van David te dateren. 

Door de geschiedenis heen hebben Bijbelgelovige mannen jaren besteed aan het bestuderen, 

vergelijken en bewaren van genealogieën - en terecht. Het zijn de belangrijkste familieboeken in de 

geschiedenis waarin zowel de eerste mens als de tweede mens, de Heer uit de hemel, voorkomt (1 

Kor. 15:47). 

Gebruik ze om je eigen tijdlijn van de Bijbel te creëren, en je zult een beter begrip van de Bijbelse 

geschiedenis en verbindingen tussen Bijbelboeken vinden. Het is belangrijk om de plaats van 

genealogieën te kennen: dat ze perfect bewaard zijn gebleven en dat ze winstgevend zijn. 

 

TIP #24: VERTROUW OP DE BIJBEL BOVEN RELIGIEUZE KALENDERS 

De studie van chronologie is een complexe wetenschap die nauwkeurige berekeningen van dagen, 

tijden, maanden en jaren omvat. Toch worden kalenders, met al hun precisie, nog steeds beïnvloed 

door religieuze tradities. Denk bijvoorbeeld aan 'Goede Vrijdag' en 'Paaszondag'. De traditie zegt dat 

Goede Vrijdag de dag is waarop Jezus werd gekruisigd en dat Paaszondag de dag is waarop Jezus 

opstond. 

De Bijbel zegt echter dat Jezus drie dagen en drie nachten dood was en legt uit dat hij 72 uur dood was 

(Matth. 12:40). De “24-uurs dag-theorie” heeft blijkbaar meer invloed dan de scheppingsweek. Om de 

Bijbel in overeenstemming te brengen met de religieuze kalender, zou deze specifieke zaterdag meer 

dan 50 uur moeten duren!  

Of je Bijbel heeft gelijk, of de labels die door religieuze tradities op je kalender zijn gezet, hebben gelijk. 

Ik verkies elke dag van de week de Bijbel boven traditie (zelfs de zogenaamde "heilige week"). De Bijbel 

is betrouwbaarder in zijn beschrijving van dagen en tijden dan welke moderne religieuze kalender dan 

ook. Gelukkig komt ons geloof niet voort uit chronologie en het houden van dagen. 

Doe geen moeite om religieuze kalenders. Blijf bij de Bijbel, die zegt dat Jezus drie dagen dood was, 

maar nu, ongeveer tweeduizend jaar geleden, uit de dood is opgewekt.  

 

TIP #25: PROFETIE BESTUDEREN 

Wanneer een apostel een profetie aanhaalt, is het goed om kennis van de bron te hebben om te 

begrijpen waarom ernaar werd verwezen. Vaak wordt slechts een klein deel van de profetie geciteerd, 

en de betekenis kan verloren gaan als we de profetie niet in zijn oorspronkelijke context begrijpen. 

Toen we in onze boekstudie over Romeinen bij Romeinen 9 kwamen (USA), zagen we dat Paulus veel 

profetieën aanhaalde die betrekking hadden op Israël en niet op de Kerk. Daarom gingen we ter 
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voorbereiding terug om Obadja en Maleachi vers voor vers te bestuderen. Waarom Obadja en 

Maleachi? Ze zijn de sleutel tot het begrijpen van passages zoals Romeinen 9:13, die ervoor zorgen dat 

zoveel mensen zich vergissen in het begrijpen van redding. 

We moeten de profeten en het programma van Israël begrijpen, willen we ooit duidelijk het contrast 

met de verborgenheid van Christus gaan zien (Rom. 16:25-26). Profetie en verborgenheid zijn 

verschillend, maar het is tegen de achtergrond van profetie dat de verborgenheid zich manifesteert. 

Alle geschriften zijn nuttig. Bestudeer de profeten, en snijd het dan recht. 

 

TIP #26: HARMONIE IN DE EVANGELIËN 

Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes beslaan dezelfde periode van de bediening van de Heer aan 

Israël. Veel van dezelfde gebeurtenissen worden herhaald. Wanneer mensen de verschillen in deze 

boeken niet begrijpen of eerbiedigen, proberen ze ze te combineren tot één verhaal. Waarom zou je 

tenslotte iets vier keer lezen terwijl je het maar één keer kunt lezen in een enkele evangelie-

overeenstemming, toch? 

Deze vorm van evangelieharmonisatie heeft meerdere problemen. - Sommige gebeurtenissen vonden 

meer dan eens plaats en door harmonisatie worden ze vaak verward als dezelfde gebeurtenis. - De vier 

boeken geven een ander perspectief op vergelijkbare gebeurtenissen; je mist deze dimensies als je ze 

combineert. 

- Johannes is niet geschreven als historisch verhaal, maar als bewijs dat Jezus de Zoon van God is 

(Johannes 20:31). Harmonisatie zal altijd de functie van Johannes veranderen. 

- Elk boek heeft een unieke toon/doel/thema, en deze gaan verloren als ze allemaal samen worden 

gevoegd. 

- God inspireerde vier verschillende boeken, niet slechts één. 

Evangelie-harmonieën zijn een populaire en subtiele manier om de Bijbel te veranderen. Ze zijn 

interessant als nieuwigheid, maar niet nuttig voor Bijbelstudie. Er ontbreekt te veel of het klopt 

gewoon niet. Wanneer u de neiging krijgt om deze vier boeken te harmoniseren en uw Bijbel te 

verminken, denk dan aan de gefluisterde woorden van wijsheid van de bekende Engelse theoloog, Sir 

McCartney, en "Laat het maar zo als het er staat". Combineer niet wat God gescheiden heeft 

gehouden. 

 

TIP #27: PAS OP VOOR ONBEDUIDENDE BIJBELSTUDIE 

Het doel van Bijbelstudie is niet om kleinigheden te ontdekken die nog niemand anders heeft gezien. 

Integendeel, voor een nuttige Bijbelstudie moet je tijd besteden aan de fundamentele leerstellingen 

van het evangelie. 

Elke heilige van God moet persoonlijk worden opgebouwd in de leerstellingen van het evangelie, ons 

doel, het leven in Christus en “recht snijden”. Te vaak worden deze belangrijke leringen slechts 

oppervlakkig bestudeerd en genegeerd om enige nieuwe, onbeduidende dingen, te vinden. 

Studeren voor Bijbelse onbeduidendheden is iets anders dan leerstellige studie die volwassen heiligen 

voortbrengt. Als de basisleringen melk zijn en de gevorderden vlees, dan zijn de kleinigheden 

suikerzoet. Ze kunnen interessant zijn, maar doen niets om je te voeden. 
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TIP #28: PAS OP VOOR BIJGELOOF NUMEROLOGIE 

Door de letters van mijn naam te tellen ontstaat de combinatie 6-6-7. Dit betekent dat ik één letter 

verwijderd ben van het zijn van de antichrist (Op. 13:18). Dit is natuurlijk pure onzin, net als vele andere 

praktijken van zogenaamde Bijbelnumerologen. Bijbelnumerologen proberen altijd een diepere 

betekenis van de Schrift te vinden door middel van een geheim patroon, code of statistische 

abnormaliteit/afwijking. 

De verspreiders van dergelijke ideeën zoeken meestal naar bewijs dat de Bijbel Gods woord is door 

een goddelijke numerieke vingerafdruk te vinden. Het bewijs voor de goddelijke inspiratie van de Bijbel 

berust echter niet op verborgen codes, voorbeelden of getallen. Sommigen zullen zeggen dat getallen 

zelf een speciale betekenis hebben. Dit laat een geheime Bijbelinterpretatie ontstaan door woorden 

een nieuwe numerieke betekenis te geven. Dat is geen praktijk die Bijbelgelovigen waardig is. 

Pas op voor degenen die een speciale betekenis aan getallen hechten. Hun vermeende betekenissen 

zijn op zijn best speculatief en in het slechtste geval bijgelovig. Bovendien leidt numerologie af van het 

begrijpen van de duidelijk geopenbaarde leerstellige verborgenheid van God in de Schrift (1 Korinthiërs 

4:1; Efeziërs 1:9). Stop met het tellen van woorden in je Bijbel en begin hem te bestuderen. 

 

TIP #29: HET MEMORISEREN UIT DE SCHRIFT 

Soms vragen mensen me hoe ze Bijbelverzen beter uit hun hoofd kunnen leren. Het is buitengewoon 

belangrijk om je Bijbel te kennen, en tijd om verzen uit het hoofd te leren is goed bestede tijd. Wanneer 

je verzen uit je hoofd leert, zullen ze in je gedachten zijn als hulpmiddelen die klaar staan wanneer je 

ze nodig hebt. Het hebben van gereedschappen betekent echter niet dat u weet hoe u ze moet 

gebruiken. Memoriseren is gemakkelijker wanneer u het gebruikt met betrekking tot hetgeen u 

probeert te onthouden. 

Naar mijn ervaring gebeurde er iets verbazingwekkends naarmate ik meer tijd besteedde aan het 

bestuderen van passages om de leerstellingen te begrijpen. Ik begon verzen of delen van verzen uit 

mijn hoofd te leren zonder zelfs maar te proberen. Ik dacht zo veel na over de woorden van een 

passage om ze in hun context te begrijpen dat mijn geest ze automatisch in herinnering bracht. 

Hetzelfde geldt voor de boeken van de Bijbel. Je onthoudt natuurlijk waar de meest gebruikte boeken 

van de Bijbel staan. Probeer Habakuk te vinden - je geheugen zal je in de steek laten. Het wordt gewoon 

niet vaak genoeg gebruikt, en als je het niet gebruikt, verlies je het. 

Mensen die een nieuwe taal leren, getuigen dat de beste manier om nieuwe woorden te onthouden 

is door ze in gesprekken te gebruiken. Misschien is de reden waarom je moeite hebt met het 

onthouden van verzen, dat je ze niet vaak gebruikt. Het begrijpen van de Bijbel is veel beter dan 

Bijbelrecitatie. Het onthouden van Bijbelverzen is nuttig, maar alleen als je ze gaat gebruiken. Anders 

kan het tijdverspilling zijn. Besteed tijd aan lezen en studeren, dan komt het onthouden vanzelf. 

 

TIP #30: WE HEBBEN ALLEMAAL HET DAGELIJKS LEZEN VAN DE BIJBEL NODIG 

Er is geen vervanging voor de Bijbel. Mensen die troost, aanmoediging of motivatie zoeken, vinden die 

niet in systematische theologieën. Mensen die op zoek zijn naar degelijke leerstellige uitleg, vinden die 

niet in dagelijkse toewijding of adviezen. Dagelijks lezen in de Bijbel zal je ervan weerhouden de 
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koelhartige denker te worden zonder mededogen en bruikbaarheid. Het zal je ook beschermen tegen 

onwetendheid over leringen tijdens het uitoefenen van de bediening. 

De Bijbel bevat zowel leer als motivatie, wat sommigen onderwijzen en prediken noemen. Het bevat 

alles wat de gelovige nodig heeft om een goed opgeleide bedienaar te zijn. Er zijn te veel dienaren die 

onwetend zijn over de Bijbelse leer en te veel onderwijzers die niet gemotiveerd zijn om echt 

bedieningswerk te doen. Beiden vinden wat ze nodig hebben in hetzelfde boek. 

 

TIP #31: ZINLOOS BIJBELLEZEN 

"Intellectuele luiheid ligt aan de basis van een groot percentage van het vruchteloze Bijbellezen." - 

Reuben Archer Torrey. 

Reuben had gelijk. De Bijbel levert alleen winst op als onze hersenen aan staan. Als het lezen van de 

Bijbel zinloos is of gedaan wordt terwijl we in slaap vallen, dan kunnen we net zo goed het 

telefoonboek lezen. 

Er is werk voor nodig om geld te verdienen. Er is werk voor nodig om goud te delven. Het kost moeite 

om zilver te verfijnen. Wat doet ons denken dat de verborgen schatten van wijsheid en kennis 

gemakkelijk te verkrijgen zijn. Het kost moeite om ze uit te graven. Als ze ontdekt worden, kunnen we 

er voor altijd van genieten. 

“Psalm 119:162: Ik ben vrolijk over Uw toezegging, als één, die een groten buit vindt. 

Gedachteloos de Bijbel lezen is als willekeurig rondlopen op aarde in de hoop dat er goud op de 

oppervlakte zal liggen of proberen de kost te verdienen met geld dat op straat ligt. 

Een ons kwaliteit verslaat een pond kwantiteit. Verbeter de kwaliteit van je Bijbellezen door na te 

denken over een vers. Vergelijk het dan met een ander. Herhalen. Dit is heel veel werk, maar het levert 

winstgevende resultaten op als het regelmatig wordt gedaan. 

 

TIP #32: WEES EEN BIJBELSCHERPSCHUTTER 

De Bijbel zegt dat we in oorlog zijn. Onze oorlogen zijn geestelijk en leerstellig, niet van vlees en bloed. 

We vechten voor de macht over de zielen en geesten van mensen. Wij strijden tegen alles wat zich 

verheft tegen de kennis van God (2 Kor 10:3-5). Ons wapen is het woord van God (Ef 6:17). Woorden 

kunnen het hart van ons doelwit raken: zielen en geesten. Om te schieten moeten we de woorden 

spreken. Om nauwkeurig te zijn, moeten we de juiste woorden spreken. Wanneer de Bijbel wordt 

gebruikt zonder training of onderscheidingsvermogen, kan er schade worden aangericht en kan de 

strijd verloren gaan. 

Als we leren het woord van God recht te snijden, worden we scherpschutters. Het Christendom heeft 

veel grote wapens en voorraden munitie die het doel missen. Vaak schieten we onszelf in de voet. We 

hebben geen grotere wapens nodig; we hebben meer scherpschutters nodig. 

 

TIP #33: VRAAG: "WAAROM?" 

Bid voordat je de Bijbel gaat bestuderen. Vraag voordat je gaat bidden: "Waarom bestudeer ik de 

Bijbel?" Het is gemakkelijk om het mechanisme van Bijbelstudie te doorlopen zonder de juiste 
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motivatie. Iets doen met verlangen zal je studie effectiever maken. Je ziet dingen die je anders niet zou 

zien. Gebed kan verlangen opwekken als je jezelf eraan herinnert en God vertelt waarom je zijn 

woorden elke dag bestudeert. 

Je kunt dezelfde techniek gebruiken op andere gebieden van je leven die routine worden: werk, 

schoonmaken, sporten, onderwijs. Vraag jezelf af: "Waarom?" en onthoud: 

“1 Kor. 10:31: Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het 

al ter ere Gods. 

 

CONCLUSIE 

Het dispensationele (= naar de bedelingen)  recht snijden is de sleutel tot het begrijpen van de Bijbel. Gods 

woorden letterlijk nemen zonder ze recht te snijden, leidt tot mislukkingen, Bijbelfouten en leerstellige 

verwarring. Als we de Bijbel niet letterlijk nemen, blijven we twijfelen of God de Bijbel echt heeft 

geïnspireerd en werkelijk zegt wat hij bedoelt. God verhoede! 

De enige manier om God waarachtig te laten zijn, is om een Bijbel zonder fouten te bezitten en deze 

letterlijk te nemen, is door te beginnen met het recht snijden. 

 

 

 


