Het Woord van God (artikel 3-7)
‘Zeg: "O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat
wij niemand dan God aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer
geen anderen tot goden nemen, buiten God."’ (uit: Soera het geslacht van Imraan 64, de Koran)
Onder mensen van het boek verstaan moslims christenen en joden. Met moslims hebben christenen
inderdaad een aantal belangrijke dingen gemeen. Het geloof in één God en belangrijke profeten zoals
Mozes en Johannes de Doper. Toch is er, wat betreft de heilige geschriften, een belangrijk verschil.
Voor moslims geldt de koran als goddelijk geschrift omdat het zonder tussenkomst van mensen is
overgeleverd. Volgens de overleveringen kon Mohammed niet lezen of schrijven! Niet alleen de
inhoud van de Koran maar ook de taal (het Arabische schrift) ervan is voor moslims heilig. Daarom
hechten zij erg aan de letterlijke Arabische lezing – recitatie – van de Korantekst.
 Moslims houden er niet van om Mohammedanen genoemd te worden: zij geloven niet in een
persoon maar in een boodschap/boek. Hoe vind jij het dat christenen door moslims mensen
van het Boek genoemd worden?
 Waarom is volgens christenen de Bijbel heilig of goddelijk (art. 3 NGB)?

Mensen, door de Heilige Geest gedreven
Voor christenen is de Bijbel Woord van God omdat ‘mensen, door de Heilige Geest gedreven, van
Godswege gesproken hebben.’ (2 Petrus 1 vers 21) Door de Heilige Geest gedreven betekent niet
altijd: letterlijk ingefluisterd. Het betekent wel altijd dat God mensen met huid en haar in gebruik
genomen heeft. God heeft mensen in hun tijd, met hun eigen bijzondere persoonlijkheid, gaven en
kwaliteiten ingeschakeld. De Bijbel is voor 100% Gods werk én helemaal het werk van mensen.
 Moslims hebben respect voor de heilige boeken van joden en christenen. Zouden christenen
er goed aan doen ook een aparte status aan de Koran toe te kennen? Waarom wel/niet?

Veel boeken, één geheel
De Bijbel bestaat uit 66 boeken, geschreven in verschillende tijden en omstandigheden door
verschillende mensen in verschillende stijlen. Er zitten brieven tussen, historische documenten,
profetische geschriften, liederen en (liefdes)gedichten. Toch is duidelijk – en dat is bijzonder! – dat er
één geschiedenis vertelt wordt; van het eerste boek (Genesis) tot het laatste geschrift
(Openbaringen).
Dat deze 66 boeken zich bewezen hebben als Woord van God komt niet zozeer omdat mensen dat
hebben bedacht of afgesproken maar omdat zij – zoals art. 5 NGB dat zegt – zichzelf bewijzen in de
harten van de gelovigen. Zoals sommige mensen hun levenspartner voor het eerst ontmoeten: ja, dat
is hem of haar! Al vroeg ontdekten gelovigen wereldwijd dat zij in hun samenkomsten dezelfde
boeken lazen: een bewijs van de waarheid van de inhoud ervan!

 Volgens veel mensen hebben kerkleiders uiteindelijk bepaald welke boeken in de Bijbel zijn
terecht gekomen en welke niet. Bepaalde boeken zouden toen bewust buitengesloten zijn.
Bijvoorbeeld het evangelie van Thomas en van Maria Magdalena (De Da Vinci Code). Wat
belijdt de Nederlandse geloofsbelijdenis over de vaststelling van de canon? Bedenk
argumenten waarom bovengenoemde evangeliën niet in de Bijbel zijn terechtgekomen (denk
aan inhoud en ontstaanstijd).
 Volgens moslims is de canon afgesloten met Mohammed, hij is de laatste profeet. Reageer
hierop aan de hand van wat je gelezen hebt uit de NGB (art 6 en 7) en Hebreeën 1.
 Moslims erkennen – naar eigen zeggen – Jezus als profeet. Zij zeggen bovendien dat
Mohammed Jezus’ boodschap bevestigt: zijn boodschap ligt in het verlengde van de
boodschap van Jezus. Precies zoals wij geloven dat Jezus’ boodschap een bevestiging is van
die van Mozes en de profeten. Bespreek deze stelling aan de hand van Matteüs 5:17 en
Johannes 14:6.
 Welk éne verhaal vertelt de Bijbel eigenlijk? Neem je uitgangspunt in Genesis 1.
 Lees je wel eens uit de apocriefe boeken? Wat zou je daarvan kunnen leren en wat níet (art.
6 NGB)?

Inspiratie
De Bijbel is niet alleen geïnspireerd, zij inspireert nog steeds. De Bijbel zegt dat het Woord van God
leeft (Hebreeën 4 vers 12) en doet wat God wil: ‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en
daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten
gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat
voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik
wil en te volbrengen wat Ik gebied.’ (Jesaja 55 vers 10-11)
Jezus zegt van zichzelf: ‘de Schriften getuigen over mij’ (Johannes 5 vers 39). Johannes kan daarom
zelfs kernachtig zeggen dat Jezus het Woord ís (Johannes 1). Jezus is alles dat God te zeggen heeft –
al Gods beloften - in eigen persoon. Hij is Gods ‘amen’ (Op. 3 vers 14). Paulus schrijft: ‘In Hem
worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen, tot
Gods eer.’ (2 Korintiërs 1 vers 20).
 Lees Handelingen 2:37. Wat heeft de Bijbel jou te zeggen? Bespreek concrete voorbeelden
(uit je eigen leven) waaruit blijkt dat de Bijbel nog steeds inspireert en vertel iets over de
manier waarop dat ging.

Volkomen
De NGB noemt de Heilige Schrift in drie opzichten volkomen (art. 7): ze bevatten (1) de volkomen wil
van God en zijn daardoor voor ons (2) genoeg om te leren wat we moeten geloven om behouden te
worden en (3) ze zijn volkomen af – er hoeft niets bij – en daardoor beslissend. Paulus schrijft in zijn
brief aan de Galaten: ‘Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring
brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in
strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij!
(Galaten 1 vers 7-9)

 De Bijbel is helemaal af. Er staat genoeg in om te weten hoe mensen gered kunnen worden.
Maar het betekent ook dat er vragen overblijven. God heeft in de Bijbel niet op elke vraag
een antwoord willen geven. Bedenkt samen eens voorbeelden van vragen waar je met de
Bijbel in de hand niet uitkomt.
 In art. 7 NGB staat dat gelovigen ‘geen geschriften van mensen, hoe heilig de schrijvers ook
geweest zijn, op één lijn (mogen) stellen met de goddelijke Schriften, […] evenmin het grote
aantal, de ouderdom, de ononderbroken voortgang in de tijden of de opvolging van personen,
of de concilies, decreten of besluiten.’ Dit is een reactie op de Rooms-Katholieke kerk, die de
Bijbel ondergeschikt maakt aan menselijke meningen. Pas dezelfde belijdenis toe op wat je
weet van: de geschriften van moslims, van mormonen en van Jehova’s getuigen. Valt de
Nederlandse Geloofsbelijdenis zelf ook in de categorie ‘menselijke geschriften’?
Tip voor een goed begin // Lees samen bijvoorbeeld Hebreeën 1 en 4:12-13. Zingen: Ps. 119:5,12,
17 en/of vs. 53; GK 23 is ook mooi (berijming van Ps. 119:105).

