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Hoe weet je dat de Bijbel waar is? Deze vraag is niet 
nieuw. De eerste verleiding van de mensheid begon met 
een aanval op Gods Woord. De duivel, in de vorm van 
een slang, daagde Eva uit: “Is het echt zo dat God gezegd 
heeft ... ? ” (Genesis 3:1). Tegenwoordig brengt de duivel 
soortgelijke twijfels. 

 

Maar Gods Woord is onze verdediging tegen de 
duivel. Toen Jezus werd verleid door Satan, was Jezus’ 
verdediging tegen de vijand het Woord. We gebruiken 
het Woord ook om anderen te helpen die worden 
aangevallen met twijfels en angsten. We gebruiken Gods 
Woord om mensen te begeleiden die oprecht vragen over 
God hebben en Hem en zoeken. Petrus adviseert: “Stel 
Christus in uw hart apart als Heer. Wees altijd bereid tot 
verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de 
hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.”  
(1 Petrus 3:15). 

 

In de laatste twee lessen leerden we over de 
inhoud van de Bijbelboeken. Laten we nu bespreken 
waarom we geloven dat de Bijbel Gods Woord is. 



Les Overzicht 
 

A. Effecten van het Schrift 

B. Verscheidenheid en Eenheid van het Schrift 

C. Onfeilbaarheid van het Schrift  

D. Ontdekkingen over het Schrift  

E. Voortreffelijkheid in het Schrift 

F. Naam van de Auteur in het Schrift 

G. Voltooiing van Profetie in het Bijbel 

H. Verwijdering van Alternatieven in de Bijbel 

I. Voortbestaan van het Schrift 

Les  Doelen 
 

1. Laat zien hoe vervulde beloften van de Bijbel een 
bewijs zijn dat de Bijbel van God is. 

 

2. Beschrijf hoe de concepten van verscheidenheid en 
eenheid op de Schrift kunnen worden toegepast. 

 

3. Identificeer twee bewijzen die de onfeilbaarheid van 
de Bijbel aantonen. 

 

4. Leg uit hoe studenten van verschillende 
wetenschappen de nauwkeurigheid van de Bijbel inzien. 

 

5. Geef voorbeelden van morele voortreffelijkheid in de 
literaire Schrift. 

 

6. Geef voorbeelden aan dat  bewijst  dat God de 
ultieme auteur van de Bijbel is. 

 

7. Stel vast op welke manier profetieën werden gegeven 



en vermeld de omstandigheden waaronder deze 
moeten worden beoordeeld. 

 
8. Geef de redenen aan om te geloven dat de Bijbel 
door God is geïnspireerd. 

 

9. Identificeer tijdfactoren die de authenticiteit van de 
Bijbel bevestigen. 

 
Het woord bewijs betekent “iets dat bewijst of 

duidelijk laat zien dat iets waar of onwaar is”. We zullen 
negen van de vele bewijzen bestuderen die aantonen dat 
de Bijbel het ware Woord van God is. Om ons te helpen 
deze bewijzen te onthouden, zullen we een acrostichon 
gebruiken uit de letters van het woord EVIDENCES 
(Bewijzen). 

 

E - Effect 
 

V - Verscheidenheid en eenheid 
 

I - Onfeilbaarheid 
 

D - Ontdekkingen 
 

E - Voortreffelijkheid 
 

N - Naam van de auteur 
 

C - Voltooiing van profetie 
 

E - Verwijdering van alternatieven 
 

S - Voortbestaan van de Schrift 



A. EFFECTEN VAN HET SCHRIFT 
Doel 1. Laat zien hoe vervulde beloften van de Bijbel een 
bewijs zijn dat de Bijbel van God is. 
 

De bovennatuurlijke effecten van de Bijbel zijn bewijzen van 
zijn bovennatuurlijke oorsprong. De vervulling van zijn beloften 
bewijst dat deze waar en authentiek zijn. Wonderbaarlijke 
genezingen, bevrijding van drugs en alcoholisme, de 
transformatie van levens en miljoenen antwoorden op gebeden 
zijn allemaal bewijs dat God de beloften in de Bijbel heeft 
gedaan. 
Opdracht 

 
1. Uit een enquête bleek dat Christenen over twee 
generaties meer familie-eenheid en economische 
stabiliteit hadden dan niet- Christenen. Vul op basis van 
dat bewijs de volgende verklaring in. Het effect van de 
Bijbel als het levens verandert, bevestigt des te beter dat 
de Bijbel 
a)  Gods boek is waardoor Hij werkt. 
b)  een slimme fraude is die mensen bedriegt. 
c)  een boek is over geavanceerde psychologie 
 

B. VERSCHEIDENHEID EN 
EENHEID VAN HET SCHRIFT 
Doel 2. Beschrijf hoe de concepten van verscheidenheid en 
eenheid op het Schrift kunnen worden toegepast. 
 

Stel je voor dat veertig mannen de Bijbel schrijven: 
doctoralen in rechten en geneeskunde, vissers, koningen, 
boeren, dichters, soldaten, zakenmensen en herders. Ze 
schreven over een periode van zestienhonderd jaar - Mozes 
schreef de wet vijftienhonderd jaar voor Christus; Johannes 



schreef Openbaring honderd jaar na de geboorte van 
Christus. Het lijkt erop dat de verschillende achtergronden 
en het brede scala van tijd en locatie, van de Bijbelse 
auteurs, eenheid of harmonie in hun boeken zouden 
voorkomen. Maar de eenheid van thema en harmonie van 
het onderwijs, door zo'n verscheidenheid aan schrijvers, is 
het bewijs dat ze hun inspiratie hebben ontvangen van 
dezelfde bron - God. 
 
Opdracht 
 
2 Omcirkel elke van de volgende juist afgemaakte zin. 

De woorden variëteit en eenheid kunnen worden 
toegepast op het Schrift omdat 

a) het boek geïnspireerd is door één persoon, God.  
b) het belangrijk is om het thema en de eenheid te 

variëren. 
c) verschillende schrijvers over een uniform thema 

schreven. 
d) mensen met verschillende achtergronden vaak precies 

hetzelfde denken. 
 

C. ONFEILBAARHEID VAN HET 
SCHRIFT 
Doel 3. Identificeer twee bewijzen die de onfeilbaarheid van 
de Bijbel aantonen. 
 

De onfeilbaarheid van de Bijbel, of de vrijheid van fouten, 
omvat zijn historische nauwkeurigheid in gebeurtenissen, 
mensen, plaatsen, genealogieën, sociale gewoonten en politieke 
ontwikkelingen. 

Studieboeken moeten worden gewijzigd naarmate de kennis 



toeneemt en verkeerde ideeën worden weggedaan. Maar niet de 
Bijbel. De schrijvers werden blootgesteld aan de verkeerde 
opvattingen die populair waren in hun tijd, maar God weerhield 
hen van al deze fouten in de Bijbel te plaatsen. Hij hield het vrij 
van fouten en het advies ervan is vandaag de dag praktisch. 
Hoewel geen twee personen hetzelfde denken, weerhield God 
deze schrijvers ook om elkaar tegen te spreken, terwijl ze 
verschillende fasen van hun thema presenteerden. 

Schrijvers van de wereldlijk geschiedenis kunnen 
opzettelijk de schuld van hun leiders of hun naties verbergen. 
Maar de Bijbel is onpartijdig en nauwkeurig en toont feiten 
zoals ze waren. De Bijbel registreert niet alleen de oprechtheid 
van een volk, maar ook hun falen en zonde. De Bijbel is 
geschreven zodat we van de fouten van anderen kunnen leren. 
Omdat de Bijbel niets probeert te verbergen, schijnt zijn 
onfeilbaarheid erdoorheen. 

Opdracht 

3 Als Hebreeuwse geschiedenis registreert de Bijbel de 
zonden en de straf van de Hebreeuwse natie en van haar 
helden. Dit is 

a) kenmerkend van geschiedenissen omdat naties de waarheid 
van hun mislukkingen willen horen. 

b) bewijs van de onfeilbaarheid van de Bijbel en laat zien dat 
het werd geschreven vanuit Gods gezichtspunt. 

c) alleen om te laten zien dat de Hebreeuwse natie het 
verdiende om gestraft te worden. 

4 Een bewijs van onfeilbaarheid in de Bijbel is dat de schrijvers 
a) de populaire overtuigingen van  hun tijd opnamen. 
b) andere geschriften raadpleegden om fouten te voorkomen. 
c) door God werden tegengehouden van het schrijven van 
tegenstrijdigheden. 



D. ONTDEKKINGEN OVER 
HET  SCHRIFT 
Doel 4. Leg uit hoe studenten van verschillende 
wetenschappen de nauwkeurigheid van de Bijbel inzien. 
 

Archeologie, de wetenschap die oude culturen bestudeert, 
heeft manuscripten en monumenten ontdekt die bewijzen 
dat Bijbelse archieven waar zijn. 
 

Sargon, bijvoorbeeld genoemd in Jesaja 20: 1, werd door 
critici van de bijbel als een legende beschouwd. Maar zijn 
paleis werd ontdekt door een Franse archeoloog in 1843. 
Jesaja 20: 1 vertelt het verhaal van Sargon die Asdod, de 
Filistijnse stad, verovert. Dit verhaal is gevonden op een 
van de muren van het paleis van Sargon! 
 

Spotters kunnen niet langer lachen om historische gebeurtenissen 
in de Bijbel, omdat te veel van hen zijn bewezen door 
archeologische ontdekkingen. 
 

Filologie is de wetenschap van talen. Door taal te 
beoordelen - de manier waarop woorden worden gebruikt en 
gespeld - hebben filologen bevestigd dat bijbelvoorspellingen 
werden voorspeld voordat de gebeurtenissen plaatsvonden. Een 
voorbeeld gevonden in de Dode Zeerollen, ontdekt in de jaren 
1940, gaf positief bewijs dat de profetieën over de 
gevangenschap werden geschreven voordat het gebeurde. 

 

Andere wetenschappen ontdekken ook hoe waar de Bijbel 
is. Mannen die op zoek zijn naar olie hebben hun bevindingen 
gebaseerd op de Bijbelse geschiedenis; artsen hebben geleerd 
van de gezondheidswetten die aan het Joodse volk zijn 
gegeven. Het horen van meer ontdekkingen in de toekomst zou 
de gelovigen niet verbazen, omdat de Bijbel Gods Woord is. 
We weten dat het niet hoeft te worden bewezen, maar voor de 
twijfelaar is er voldoende bewijs van de authenticiteit ervan. 
 



Opdracht 
 
5 Omcirkel de letter die de volgende zin het beste afmaakt. 
De authenticiteit van de Bijbel is verder bevestigd door 
archeologen en filologen via hun 
a) debatten. 
b) speculaties. 
c) wetenschappelijke ontdekkingen. 
 
6 Jarenlang dachten filologen dat alle talen van de wereld 
voortkwamen uit vier basistalen. Later werd het aantal 
teruggebracht tot twee. Hun laatste conclusie zal u niet 
verbazen. Wat denk je dat ze op basis van Genesis 11:1 hebben 
ontdekt? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



E. VOORTREFFELIJKHEID IN HET 
SCHRIFT 
Goal 5. Toon voorbeelden van morele oortreffelijkheid 
in de literaire Schrift. 
 

Een boek dat is geïnspireerd door een alwijze, heilige en 
liefhebbende God, moet alle andere boeken overtreffen in zijn 
morele leer. De Bijbel doet dat. De eenvoudige uitdrukking van 
zijn verhalen nodigt kinderen uit om het te lezen. Tegelijkertijd 
kunnen briljante geleerden de diepten van haar waarheden niet 
volledig begrijpen. Als je de Bijbel honderden keren leest, zul je 
nog steeds iets nieuws vinden om te waarderen - iets dat je nog 
nooit eerder hebt gezien. God blijft tot je spreken door Zijn boek. 

 

De wetten die Mozes van God ontving, waren veel beter dan 
alle andere wetten van die dag. In de eeuwen die volgden, hebben 
veel landen hun statuten gebaseerd op die, die zo lang geleden 
werden gegeven. 

 

De literaire voortreffelijkheid van de Bijbel is erkend door 
wetenschappers aan universiteiten. De leer van zijn spreuken, de 
bemoediging van zijn psalmen en de eerlijkheid van zijn 
geschiedenis bereiken vandaag de dag nog steeds mensen en 
worden gebruikt als voorbeelden van wat goede literatuur zou 
moeten bevatten. 

 

De voortreffelijkheid van de Bijbel, zo superieur aan al het 
andere dat wordt geproduceerd, doet ons ook geloven dat de 
concepten van God zijn. 

 
 
 
 



Opdracht 
 

7 Welke kwaliteiten wijzen op de voortreffelijkheid van de Bijbel? 
a) Superieure morele leer 
b) Nauwkeurige woorddefinities 
c) Relevantie voor alle intellectuele niveaus  
d) Fijne lederen binding 
e) Wetten die vandaag van toepassing zijn  
f) Literaire uitmuntendheid 
 
 

F. NAAM VAN DE AUTEUR IN HET 
SCHRIFT 
Doel 6. Geef voorbeelden aan dat  bewijst  dat God 
de ultieme auteur van de Bijbel is. 

 

De Bijbel noemt God als zijn auteur en vertelt hoe Hij het 
inspireerde. Twee Timotheüs 3:16 zegt, 

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig 
om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te 
verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”  

Opdracht 
 

8 Welke Bijbel verzen geven aan dat God de auteur van de is 
Bijbel? Zoek elk in je Bijbel op. 

a) Exodus 24:12 
b) Deuteronomium 5:31  
c) Maleachi 4:4 
d) 2 Timotheüs 3:16  
e) Openbaring 1:1 



G. VOLTOOING VAN DE PROFETIE IN 
DE BIJBEL 
Goal 7. Stel vast op welke manier profetieën werden gegeven 
en vermeld de omstandigheden waaronder deze moeten worden 
beoordeeld. 
 

Zoals in een bewegend beeld, beschreven de profeten van de 
Bijbel de opkomst en ondergang van rijken, de vernietiging en 
wederopbouw van Jeruzalem en andere toekomstige 
gebeurtenissen. De dingen die ze zagen en opschreven waren 
profetieën, of de voorzegging van wat er in de toekomst zou 
gebeuren. De voltooiing of vervulling van de profetieën wijst op 
hun inspiratie. 
 

Maar het is meer dan alleen vervulling dat bewijst dat een 
profetie door God is geïnspireerd. De bijbelprofeten waren 
toegewijde mannen van God. Veel van de profetieën voor 
mensen waren waarschuwingen voor straf voor hun slechte 
manieren, maar ook beloften dat als ze zouden veranderen, ze 
niet zouden worden gestraft. Al hun profetieën kwamen uit. 
Bijbelprofetieën zijn het bewijs dat de Bijbel het geïnspireerde 
Woord van God is, niet alleen omdat ze uitkwamen, maar 
omdat ze mensen altijd ertoe bewogen naar een nauwere relatie 
met God. 
 
Opdracht 
 
9 Lees Obadja 1:1; Micah 1:1; Nahum 1:1; en Habakuk 
1:1; 2:2. De auteurs zeggen dat hun profetieën via een 
a) sterke indruk. 
b) visie dat God hen van de toekomst liet zien.  
c) studie van de wereldomstandigheden en waarschijnlijke 
gebeurtenissen. 
 



10 Lees Mattheüs 1:22; 2:4–6, 16–18; 4: 12-16; 8:16-17;  
Jesaja 53; Handelingen 2:14–21, 31; 03:18. Er zijn bepaalde 
voorwaarden waaraan profetieën moeten voldoen als we ze als 
door God geïnspireerd moeten beschouwen. 
Welke van de volgende uitspraken moet waar zijn als de profetie 
van God is? 
a) De profeet moet geld vragen om de toekomst te  voorspellen. 
b) Een profetie moet uitkomen. 
c) De profeet moet een toegewijde, goddelijke persoon zijn. 
d) De profetie moet consistent zijn met Gods karakter. 
e) De profetie moet mensen ertoe bewegen God te zoeken. 
 

H. VERWIJDERING VAN  
ALTERNATIEVEN IN DE BIJBEL  
Doel 8. Geef de redenen aan om te geloven dat de Bijbel 
door God is geïnspireerd. 

Er zijn drie mogelijkheden, of alternatieven bij het bepalen hoe 
de schrijvers van de Bijbel waren: 
1.   Mannen schrijven hun eigen ideeën 
2. Mannen geïnspireerd door Satan die leugens vertelde 
3. Mannen geïnspireerd door God om de waarheid te delen 
 

Ten eerste had de Bijbel niet uit zelfbedrog kunnen komen, 
want zijn wijsheid en onfeilbaarheid duiden op een superieure, 
niet-menselijke gedachte. Bovendien zouden zondige mensen 
niet vrijwillig hun eigen zonde hebben veroordeeld en het 
concept van een heilige, ongeziene God hebben bevorderd Die 
Zijn normen aan de mensheid oplegt. 

 

Ten tweede bestrijdt de Bijbel het kwaad, veroordeelt Satan 
en voorspelt zijn uiteindelijke mislukking en straf. Satan had het 
schrijven van de Bijbel niet kunnen inspireren omdat hij het 
goede niet zou promoten en het kwade veroordelen zoals de 



Bijbel dat doet. 
 

De onmogelijkheid van de mens om de toekomst 
nauwkeurig te voorspellen, brengt met zich mee dat wij 
zelfbenoemde profeten, zonder bovennatuurlijke inspiratie, 
afwijzen. 
 

De nauwkeurige vervulling van Bijbelse profetieën 
elimineert de mogelijkheid dat goede, slechte of misleide 
mannen hun eigen ideeën promoten. 
 

Door het logische proces van het elimineren van 
alternatieven komen we tot de conclusie dat mannen die door 
God zijn geïnspireerd hoogstwaarschijnlijk de schrijvers van de 
Bijbel waren. 
 

Opdracht 
 
11 Welke uitspraken kloppen waarom wij geloven dat de Bijbel 
God geïnspireerd is? 
a) Misleidde mensen zouden zonde niet veroordelen en 
heiligheid bevorderen. 
b) Nauwkeurige vervulling van Bijbelse profetieën duidt op 
bovennatuurlijke inspiratie. 
c) Satan zou schrijvers niet inspireren om hem te veroordelen. 

 
I. VOORTBESTAAN VAN HET 
SCHRIFT  
Doel 9. Identificeer tijdfactoren die de authenticiteit van de 
Bijbel bevestigen. 
 

Het voortbestaan van de Bijbel laat zien dat God voor Zijn 
Woord zorgt. Delen van de Bijbel zijn minstens vijfendertig 
honderd jaar oud. De nieuwste onderdelen zijn meer dan 
negentienhonderd jaar oud. 



Tijd is de ergste vijand van de meeste boeken. Ze raken 
verouderd en ouderwets, verliezen hun populariteit en 
verdwijnen dan. Niet zo met de Bijbel. Het feit dat de Bijbel, hoe 
oud hij ook is, de oplossing heeft voor problemen in de 
eenentwintigste eeuw, is een bewijs dat de Bijbel echt Gods 
Woord is. Het heeft de tand des tijds doorstaan. 
 

De beroemde Franse schrijver Voltaire (1694–1778) 
voorspelde dat zijn woorden binnen honderd jaar overal zouden 
worden gelezen en de Bijbel alleen in musea zou worden 
gevonden. Maar de Bijbel wordt nu op grotere schaal gelezen dan 
ooit. 
 

Geen enkel boek is zorgvuldiger gekopieerd, vertaald en 
gedrukt dan de Bijbel. In de oudheid, voordat er drukpersen 
waren, moest de kopieermachine de hele pagina weggooien en 
opnieuw beginnen als hij één fout maakte. Tegenwoordig werken 
wetenschappers aan elke vertaling en druk om ervoor te zorgen 
dat deze accuraat en foutloos is. 
 

Sommige koningen hebben geprobeerd elke Bijbel in hun 
land te vernietigen en hebben zijn lezers ter dood veroordeeld. 
Critici hebben het zwaar aangevallen. Maar de Bijbel overleeft 
zijn vijanden. 



Een Peter 1: 24-25 bevestigt: “Want alle vlees is als gras en 
al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het 
gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van 
de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u 
verkondigd is.” 
 

Opdracht 
 
12 Welke uitspraken zijn aanwijzingen dat de Bijbel de tand 
des tijds heeft doorstaan? 
a) Het is vandaag op ons van toepassing. 
b) Het is al honderden jaren een bestseller.  
c) Het is vaak leer gebonden. 
d) Het kan nooit worden vernietigd. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antwoorden op de Opdrachtvragen 
 
1 a) Gods boek is waardoor Hij werkt. 

8 Elk van deze Schriften laat zien dat God de auteur is. 

2 a) het boek geïnspireerd is door één persoon, God. 
 c) verschillende schrijvers over een uniform thema 
schreven. 

9 b) visie dat God hen de toekomst liet zien. 

3 b) bewijs van de onfeilbaarheid van de Bijbel en laat zien dat 
het werd geschreven vanuit Gods gezichtspunt. 

4 c) werden door God tegengehouden van het schrijven van 
tegenstrijdigheden. 

10 Verklaringen b), c), d) en e) zijn waar. 

5 c) wetenschappelijke ontdekkingen. 

11 Alle verklaringen zijn waar. 

6 Dat aanvankelijk alle mensen van de wereld één taal hadden. 

12 a) Het is vandaag op ons van toepassing. 
 b) Het is al honderden jaren een bestseller.  
 d) Het kan nooit worden vernietigd. 

7 a) Superieure morele leer 
 c) Relevantie voor alle intellectuele niveaus  
 e) Wetten die vandaag van toepassing zijn 
 f) Literaire uitmuntendheid 


