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Kompas voor christenen
Over de Bijbel en Bijbellezen 

Inleiding

Iedere maaltijd leest pa of ma uit de Bijbel. Op zondag klinkt Gods Woord in de 
kerk. ’s Avonds voor het slapen gaan, lees je voor jezelf. Of misschien lees je niet… 
In ieder geval ben je opgegroeid met de Bijbel en hoogstwaarschijnlijk vertrouwd 
met de Statenvertaling. En toch? Begrijp je wat je leest? En hoe luister je naar Gods 
Woord? Of luister je niet?
Een kleine onderzoek onder bijna 500 bezoekers van de Winterconferenties van 
de Jeugdbond wees uit dat 53 procent iedere dag minstens twee keer uit de Bijbel 
leest. Precies de helft van de ondervraagde jongeren leest de Bijbel omdat zij er 
‘iets’ aan hebben of omdat zij het zien als een ‘middel om tot geloof te komen’. De 
overigen lezen de Bijbel uit gewoonte, plichtsgevoel of om ervan te leren.
In deze schets wordt stil gestaan bij het gebruik van de Bijbel. Hoofdstuk 1 richt 
zich op de vraag: Waarom heeft God Zijn Woord gegeven? Wat is het belang van 
de Bijbelse boodschap? Hoe de Heilige Schrift is ontstaan, wordt beschreven in 
hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt gelet op de vraag: Wat is de tijd en de taal van 
de Bijbel? Hoofdstuk 4 geeft aandacht aan het lezen van de Bijbel en het doen van 
Bijbelstudie. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 stil gestaan bij de betekenis van Gods 
Woord voor het hart. Gods Geest is nodig om zondige harten te bekeren.
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1. De rode draad

Gierend stormt de wind langs het schip. De bemanning zit veilig binnen, de kapitein 
staat in de stuurhut. Boven het gebulder van de storm uit, geeft hij opdrachten 
aan de roerganger. “Iets meer bakboord.” Totdat het roer afbreekt. Het schip is 
stuurloos in de storm en wordt alle kanten op geslingerd. Levensgevaarlijk… Zo 
is het ook met iemand die de Bijbel niet heeft: stuurloos. In dit hoofdstuk gaat 
het over de vraag waarom God Zijn Woord heeft gegeven.

“Een huis zonder Bijbel is een schip zonder roer; 
een Christen zonder Bijbel is een krijgsman zonder 
geweer,” schreef de zeventiende eeuwse predikant 
Wilhelmus à Brakel. 
Gods Woord is onmisbaar, want sinds de zondeval is 
het in de wereld onrustig: het stormt. En van binnen is 
het precies hetzelfde. Augustinus schreef: “Onrustig 
is ons hart, totdat het rust vindt in God.” Want terwijl 
Adam en Eva goed waren geschapen, om te leven tot 
Gods eer, overheerst de zonde na de zondeval. De 
golven van de zonde spoelen over het schip. Toch 
heeft God in Zijn goedheid op de levensreis zo’n roer 
willen geven: Zijn Woord. Opdat een ieder die in Hem 
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Johannes 3: 16b). 
Maar om de haven te bereiken, is het wel nodig dat het roer wordt gebruikt. Zo is 
het ook met de Bijbel, Gods Woord. Dat Woord moet worden gebruikt. God heeft 
het niet voor niets gegeven. Jezus zegt Zelf: Onderzoekt de Schriften, want gij 
meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen 
(Johannes 5: 39). 
 
Wie God is
In Zijn Woord laat God zien Wie Hij is: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en 
behalve Mij is er geen God (Jesaja 44: 6). God maakt Zichzelf bekend, zodat 
mensen Hem kunnen leren kennen. Voordat God Zijn woorden liet opschrijven, 
sprak Hij al. In het paradijs bijvoorbeeld: En de HEERE God riep Adam en zeide tot 
hem: Waar zijt gij? (Genesis 3: 9). Dat persoonlijke spreken van de Heere blijft ook 
nadat Zijn Woord op schrift gesteld is. 
In de Bijbel openbaart God Zich als de Drie-enige God. Dat begint al op de eerste 
bladzijde van de Schrift. Laat Ons mensen maken. Hij laat zien Wie Hij is: de 
Almachtige, Heilige en Getrouwe. Maar Hij is ook genadig: Ik, Ik ben het, Die uw 
overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet (Jesaja 43: 
25).
God openbaart Zich als drie Personen. In het Oude Testament openbaart God zich 
vooral als Schepper en Verbondsgod. En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN DIE IK 
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ZIJN ZAL. Ook zeide Hij: Alzo zult 
gij tot de kinderen Israëls zeggen: 
IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden 
gezonden (Exodus 3: 14).
In het Nieuwe Testament laat 
Christus, de Zoon van God, zien 
Wie Hij is. Dat doet Hij vooral in 
het Evangelie van Johannes, in de 
‘Ik ben’-teksten. Ik ben het Licht 
der wereld; die Mij volgt, zal in de 

duisternis niet wandelen (Johannes 8: 12m). Ik ben de goede Herder (Johannes 10: 
11). Alleen Jezus is de Weg tot het eeuwige leven (Johannes 14: 6). Hij staat aan het 
begin en aan het eind van alles (Openbaring 1: 8). Ook laat Gods Woord zien Wie 
God de Heilige Geest is en wat de Geest doet (Johannes 3).
De Nederlandse Geloofsbelijdenis vat samen Wie God is: ‘eeuwig, onbegrijpelijk, 
onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig; volkomen wijs, rechtvaardig, goed, 
en een zeer overvloedige Fontein van alle goed’ (artikel 1).

Wat God wil
Behalve Wie Hij is, laat God ook zien wat Hij wil. Als Paulus vanuit de gevangenis 
zijn brief aan Timotheüs schrijft, wijst hij hem op zijn opvoeding. In die opvoeding 
stond Gods Woord centraal. ‘Timotheüs, je kent van jongsaf aan Gods Woord. 
En dat Woord kan je wijsmaken tot zaligheid’ (2 Timotheüs 3: 15). Wijsmaken tot 
zaligheid, dat is het doel van Gods Woord. Daarom heeft de Heere Zijn Woord 
gegeven. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de HEERE (Jeremia 3: 14).
De Nederlandse Geloofdsbelijdenis zegt het zo: ‘Hij laat Zichzelf nog duidelijker en 
meer volkomen kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, te weten, zoveel als 
ons nodig is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der Zijnen’ (artikel 2). En: ‘Wij 
geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen vervat, en dat al hetgeen 
de mens schuldig is te (moet) geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam 
geleerd wordt’ (artikel 7). 

Eeuwige leven
In de Bijbel gaat het om de vraag hoe God aan Zijn eer komt. Daarnaast gaat 
het ook om de vraag hoe een zondaar gered wordt. In de beeldspraak van het 
schip in de storm: hoe het schip veilig in de haven kan komen. Er is in de Bijbel 
geen twijfel over de vraag of dat nodig is. De Bijbel wijst heel nadrukkelijk op de 
zonde. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone 
Gods (Johannes 3: 18). 
Tegelijk is Gods Woord er duidelijk over dat iedereen bekeerd kan worden, want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
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hebbe (Johannes 3: 16). Een wonder: God zond Zijn Zoon naar een wereld die diep 
is gevallen. Dat was liefde van God.
Maar het is wel nodig dat zo’n zondaar zich bekeert. De hardheid van het hart 
van een mens is voor God geen probleem. Want het Woord Gods is levend en 
krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4: 12a). 
Als Jezus tegen Levi de tollenaar zegt ‘Volg Mij’, dan volgt hij Hem. Als Hij tegen 
Johannes zegt ‘Komt en ziet’, dan komt Johannes en ziet hij. Maar zovelen Hem 
aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, 
namelijk die in Zijn Naam geloven (Johannes 1: 12). De Heere breekt de hardheid 
van het zondaarshart. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest 
geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en 
zal u een vlezen hart geven (Ezechiël 36: 26). Zo komt God aan Zijn eer.

Gods Woord
De Bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken en boekjes, het 
geschreven Woord van God. Niet alles wat de Heere tot de profeten heeft 
gesproken, is opgeschreven. Maar wat er in de Bijbel staat, is voldoende om 
God te leren kennen en volgens Zijn wil te leven.
Tegelijk is de Bijbel één boek: want het boek heeft één Auteur. “Voor velen 
spreekt het vandaag niet zo vanzelf dat de bijbel als een geheel moet 
worden gelezen. Men ziet de bijbel meer als een leesportefeuille dan als één 
dossier,” schrijft de Nederlandse theoloog dr. J. van Bruggen.
De grondtaal van het Oude Testament is vooral het Hebreeuws. Een 
paar delen van het Oude Testament zijn geschreven in het Aramees. Het 
Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Dat was toen de algemene 
omgangstaal, zoiets als Engels nu. Daardoor kon de boodschap van het 
Nieuwe Testament snel worden verspreid.
De Bijbel bestaat uit twee delen; het Oude Testament en het Nieuwe 
Testament. In totaal telt de Bijbel 66 boeken. Oude Testament heeft 39 
boeken, het Nieuwe Testament 27. Waarschijnlijk heeft een aartsbisschop 
van het Engelse Canterbury de hoofdstukindeling aangebracht. Later 
zijn ook de verzen ingedeeld. In ieder geval is de indeling van de Bijbel 
mensenwerk.
Dat geldt niet voor de inhoud van de Bijbel. Dat is Gods Woord. De 
Bijbelboeken zijn in een zeven groepen te verdelen. Hieronder volgt een 
overzicht van die groepen, met daaronder de Bijbelboeken die bij die groep 
horen.
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Christus der Schriften
De rode draad door de Bijbel leidt vanuit het paradijs via Golgotha en de opstanding 
naar de wederkomst. In het Oude Testament wordt de Messias aangekondigd. 
Zo omschrijft Jesaja hoe het lijden van de Verlosser zal zijn: Maar Hij is om onze 
overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf 
die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden (Jesaja 53: 5). Ook de eredienst in het Oude Testament verwees naar het 
Lam van God dat zou komen om te lijden en te sterven voor Zijn volk.
In het Nieuwe Testament wordt dan ook vaak omgekeerd naar het Oude Testament 
verwezen, bijvoorbeeld door Mattheüs en Paulus. En de Heere Jezus Zelf zegt 
tegen de Emmaüsgangers: Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in 
Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de Profeten, 
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legde Hij hun uit, in al de Schriften, 
hetgeen van Hem geschreven was 
(Lukas 24: 26 en 27). Johannes 
noemt Christus het Woord. Met 
de geboorte van Jezus is de 
belofte van God een Zaligmaker te 
zenden, vervuld.
Paulus schrijft aan Timotheüs dat 
gij van kinds af de heilige Schriften 
geweten hebt, die u wijs kunnen 
maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is (2 Timotheüs 
3: 15). En hij vervolgt: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, 
tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is 
(vers 16). Gods Woord heeft verschillende functies. Paulus noemt er vier: lering, 
wederlegging, verbetering en onderwijzing.

Lering
De Bijbel is nuttig tot ‘lering’. Het gaat dan vooral om de inhoud van de 
Bijbelse leer: Wie God is, wie de mens is, hoe God en mens door Christus 
weer verzoend kunnen worden. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en 
naar de rechten, die ik ulieden leer te doen; opdat gij leeft (Deuteronomium 
4: 1a). De kanttekeningen bij de Statenvertaling omschrijven ‘lering’ als ‘de 
hoofdstukken der christelijke religie’: het belangrijkste van de leer.

Wederlegging
Naast lering is ook ‘wederlegging’ een functie van het Woord van God. Het 
gaat dan vooral om het weerleggen of tegenspreken van dwalingen. Dat 
doet Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15: Zo dan, mijn geliefde broeders, 
zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des 
Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere (vers 58).

Verbetering
Het gaat in Gods Woord niet alleen om de leer, maar ook om het leven. Dat 
blijkt uit de derde functie van de Bijbel. Het gaat daarbij om de verbetering 
van het leven en het strijden tegen het kwaad, tegen de zonde. Zo schrijft 
Paulus in dezelfde eerste brief aan Korinthe: Men hoort ganselijk dat er 
hoererij onder u is, en zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet 
genaamd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. Uw roem is 
niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur 
maakt? (1 Korinthe 5: 1 en 6). 

Onderwijzing
Gods Woord is ook een ‘onderwijzing’. In het Grieks staat voor onderwijzing 



14       AANZET      Kompas voor christenen

het woord ‘paideia’. Met dat woord wordt bedoeld: training of oefening. 
Het gaat bij Gods Woord dus om het leren, om het oefenen, de opbouw in 
het geloof door oefening. Een les, voor de leer, maar zeker ook voor het 
leven.

De Bijbel wordt ook wel aangeduid als ‘Wet en Evangelie’. Die twee delen van 
Gods Woord zijn nauw aan elkaar verbonden. De Wet van God laat zien hoe zondig 
de mens is, zodat iemand Christus nodig gaat krijgen. Het Evangelie laat zien dat 
er Verlossing is bij God.
Tegelijk is het Woord van God ook een ‘regel der dankbaarheid’, een voorschrift 
hoe iemand zijn dankbaarheid ten opzichte van God kan tonen. Hoe lief heb ik Uw 
wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag (Psalm 119: 97)
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2. Ontstaan van de Bijbel

Een generaal, een boer en een belastingambtenaar die een boek schrijven. De 
Bijbel is niet door één persoon geschreven. Of toch wel? In ieder geval zijn 
Jozua, Amos en Mattheüs maar drie van de ongeveer veertig Bijbelschrijvers. In 
dit hoofdstuk gaat het over de vraag hoe Gods Woord is ontstaan. Eerst wordt 
ingegaan op de geschiedenis van de Bijbel. Hoe ontstonden de Bijbelboeken? En 
hoe kwamen de Bijbelschrijvers tot het schrijven van ‘hun’ boek? Tot slot: hoe en 
waarom heeft de kerk deze boeken als Gods Woord geaccepteerd?

Als Paulus zijn brief aan Timotheüs schrijft, noteert hij ook: Al de Schrift is van 
God ingegeven (2 Timotheüs 3: 16a). Paulus schrijft zijn brief in het Grieks en 
gebruikt voor de woorden ‘van God ingegeven’ een woord (‘theopneustos’) dat 
ook kan worden vertaald met ‘door God geademd’. Paulus schrijft dus eigenlijk: 
‘Al de Schrift is door de Geest van God geademd’, God Zelf is de Schrijver. Een 
belangrijke tekst: God heeft Zelf Zijn Woord gegeven.
De Bijbelschrijvers zijn ‘gedreven’, ingeblazen door de Heilige Geest. Het zijn Gods 
woorden, zoals Hij wilde dat ze zouden worden opgeschreven. Petrus schrijft in 
zijn tweede brief: Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen 
uitlegging; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens 
mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, 
hebben ze gesproken (2 Petrus 1: 20 en 21). 
In zijn eerste brief schrijft hij dat de Geest van Christus ín de profeten was (1 Petrus 
1: 10 en 11). God heeft Zijn Woord ‘geïnspireerd’. Niet een Bijbelschrijver, maar God 
is de Auteur. De schrijvers waren Zijn instrument. Daarom heeft de Bijbel goddelijk 
gezag (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 3 en 5).

Ontstaan Bijbelboeken
Het is moeilijk te zeggen hoe oud 
een boom is. Is de boom zo oud 
als het eerste groen dat boven de 
aarde uitstak? Of even oud als het 
zaadje dat eerst in de aarde ging? 
Of werd het pas een boom toen 
er iets van een stam ontstond? 
En zijn de takken even oud als de 
boom? 
Het ontstaan van de Bijbel heeft 
veel weg van het groeien van zo’n 
boom. Hoe oud is Gods Woord? De apostel Johannes noemt Christus het Woord 
(Johannes 1: 1). En dat Woord is er altijd al geweest. Na de schepping klonk Gods 
Woord tot Adam en Eva. Maar als het gaat over het geschreven Woord van God, de 
Bijbel, dan is het Woord zo’n 3400 jaar geleden ontstaan.
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Als het volk Israël op weg is naar het land Kanaän, geeft de Heere op de Sinaï Zijn 
wet. Geschreven woorden – de ‘Tien Woorden’, zoals de Joden de Tien Geboden 
noemen. En de Heere geeft Mozes de opdracht dingen op te schrijven. Toen zeide 
de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek (Exodus 17: 14). 
Mozes heeft dat gedaan, zo blijkt uit andere teksten. Hij heeft dus het grootste 
deel van de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven. Het grootste deel, want 
vanzelfsprekend is het niet Mozes geweest die over zijn eigen begrafenis schreef: 
En de kinderen Israëls beweenden Mozes in de vlakke velden van Moab, dertig 
dagen (Deuteronomium 34: 8a). Dat laatste hoofdstuk van Deuteronomium is 

mogelijk door Jozua geschreven.
Het is niet onmogelijk dat Mozes gebruik heeft 
gemaakt van fragmenten tekst die al eerder waren 
opgeschreven. Geslachtsregisters bijvoorbeeld, 
zoals in Genesis 5, waren misschien al vastgelegd 
op kleitabletten of op bladen papyrus, waar de 
Egyptenaren op schreven. In ieder geval is het Bijbels 
aan te nemen dat het Mozes is geweest die veel heeft 
geschreven van de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, 
Numeri en Deuteronomium. Dat blijkt bijvoorbeeld 
ook uit Lukas 16: Abraham zeide tot hem: Zij hebben 
Mozes en de Profeten; dat zij die horen (vers 29). Met 
‘Mozes en de Profeten’ wordt in dit geval bedoeld: de 
boeken van Mozes en de profetieën.

Overigens lijkt het er op dat niet alle 
boeken waarnaar in de Bijbel wordt 
verwezen, bewaard zijn gebleven. 
In Numeri 21 wordt bijvoorbeeld 
gesproken over ‘het boek van de 
oorlogen des HEEREN’ (vers 14), 
maar dat boek bestaat niet meer. Is 
dat een probleem? De Nederlandse 
Geloofsbelijdenis zegt: ‘Wij geloven 
dat deze Heilige Schrift den wil Gods 
volkomen vervat, en dat al hetgeen 
de mens schuldig is te geloven om 
zalig te worden, daarin genoegzaam 
geleerd wordt’.
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Tora en Tenach
De eerste vijf Bijbelboeken worden ook wel ‘Tora’ genoemd. Tora is het 
Hebreeuwse woord voor ‘wet’. Een andere naam die nog al eens wordt 
gebruikt is het Griekse woord ‘Pentateuch’, letterlijk: ‘de vijf rollen’. De 
Joden hebben het vaak over de ‘Choemasj’, de ‘vijf’.
Op de bewering dat Mozes de eerste vijf boeken heeft geschreven, is 
overigens veel commentaar van moderne theologen. Verschillende woorden 
zouden een Babylonische invloed verraden. Die woorden zouden er, volgens 
die theologen, op wijzen dat de vijf boeken later werden geschreven, 
omdat het volk Israël pas honderden jaren na Mozes naar Babel werd 
gedeporteerd.
Het Oude Testament wordt door de Joden ook wel ‘Tenach’ genoemd. Tenach 
is een soort afkorting van drie Hebreeuwse woorden: Tora (de wet), Nevi’iem 
(de profeten) en Chetoeviem (de geschriften). De eerste letters vormen 
samen het woordje ‘TNCH’ – Tenach.

In de tijd van koning Salomo is waarschijnlijk een groot deel van de eerste 
Bijbelboeken al op schrift gesteld. Behalve de vijf boeken van Mozes gaat het 
om Jozua, Richteren, Ruth en de boeken van Samuël. Ook een deel van het boek 
Psalmen is dan gereed. Het is koning Salomo die daar Spreuken, Prediker en 
Hooglied aan toevoegt. Een eeuw of vier later wordt het Joodse volk weggevoerd in 
de Babylonische ballingschap. Dan zijn de boeken, zoals Koningen, en een aantal 
profeten, zoals Jesaja, gereed. Als het volk terugkeert, zijn bijna alle boeken van 
het Oude Testament geschreven.
Het Nieuwe Testament is vanzelfsprekend minder oud dan het Oude. Tussen 
Genesis en Mattheüs ligt ongeveer 1500 jaar. Het Nieuwe Testament is ook in een 
veel kortere tijd ontstaan dan het Oude. Waarschijnlijk is het evangelie van Markus 
het eerst en het evangelie van Johannes het laatst geschreven.
Behalve de vier Evangeliën en de Handelingen van de apostelen bewaarden de 
verschillende christengemeenten ook de brieven van de apostelen: de zendbrieven 
van Paulus – dertien in totaal –, de brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en 
Judas. Een zogenaamde ‘tranenbrief’ van Paulus aan de gemeente van Korinthe is 
niet bewaard gebleven: ik heb ulieden uit veel verdrukking en benauwdheid des 
harten met vele tranen geschreven (2 Korinthe 2: 3 en 4). Waarschijnlijk wordt als 
laatste ook het boek Openbaring geschreven.

De Bijbelschrijvers
Al aan het begin van dit hoofdstuk bleek dat er veel verschillen waren tussen de 
Bijbelschrijvers. Jozua leidde het volk Israël als een generaal in de strijd om Kanaän. 
Amos was een boer: Ik was geen profeet, en ik was geen profetenzoon, maar ik 
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was een ossenherder en 
las wilde vijgen af (Amos 
7: 14b). En Levi – later: 
Mattheüs – werd door Jezus 
uit zijn tolhuis geroepen.
Ook de afkomst van de 
Bijbelschrijvers is divers. 
Mozes werd opgeleid in 
Egypte, Salomo was een 
koning die internationaal 
actief was, Nehemia en 
Daniël werkten aan het 

hof van een heidense koning, Petrus was visser, Lukas een arts en Paulus een 
rabbijn.
De omstandigheden waarin zij schreven, zijn ook verschillend. Soms zelfs per 
hoofdstuk. Zo schreef Mozes in de woestijn, was de schrijver van Psalm 42 gevlucht, 
zaten Jeremia en Paulus in de 
gevangenis, was Lukas op reis 
en verkeerde Johannes als 
balling op Patmos. De schrijvers 
van bijvoorbeeld het boek Ruth 
of de boeken van de Koningen 
leefden waarschijnlijk in minder 
ingrijpende omstandigheden.
God heeft Zijn Woord ‘ingeblazen’ 
bij de bijbelschrijvers, maar 
dat betekent niet dat zij ineens 
heel andere mensen werden. 
Integendeel: God gebruikte de 
mensen zoals zij waren. Dat 
blijkt soms uit de stijl waarin een 
boek is geschreven, soms blijkt 
het uit extra aandacht voor bepaalde dingen.
Een goed voorbeeld is Lukas, de schrijver van het Evangelie. Waarschijnlijk was 
hij arts van beroep: U groet Lukas, de medicijnmeester (Kolossensen 4: 14). 
Het is opvallend dat Lukas in zijn Evangelie als het om ziekte gaat, meestal iets 
preciezer is dan Markus bijvoorbeeld. Maar opvallend is dat bij de genezing 
van de bloedvloeiende vrouw Lukas juist iets minder schrijft: En een vrouw die 
twaalf jaren lang den vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan 
medicijnmeesters ten koste gelegd had, en van niemand had kunnen genezen 
worden (Lukas 8: 43).
Markus schrijft: En een zekere vrouw die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad 
had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten 
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koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger 
geworden was (5: 25 en 26). Lukas laat dus weg wat Markus als laatste schrijft: 
dat het erger was geworden met de vrouw. Wilde hij zijn collega’s niet openlijk 
afvallen? In ieder geval heeft de Heere zo de gaven van de Bijbelschrijvers gebruikt 
bij het opschrijven van Zijn Woord.

De kerk en de Bijbel
Als de apostel Johannes – de laatste Bijbelschrijver – sterft, wil dat niet zeggen 
dat op dat moment de Bijbel in zijn huidige vorm gereed is. Want behalve de 
Bijbelboeken die nu in Oude en Nieuwe Testament zijn opgenomen, bestonden 
er nog meer ‘Bijbel’-boeken: de apocriefe boeken. Apocrief betekent letterlijk 
‘verborgen’. Deze apocriefe boeken zijn bijvoorbeeld het boek Judith, het Boek 
der Wijsheid, Jezus Sirach, het gebed van Manasse en de brief van Barnabas.
In de loop van de eerste eeuwen heeft de kerk aangegeven welke boeken zij 
als ‘canoniek’ beschouwde. Voor het Oude Testament zijn het vooral de Joden 
geweest die bepaald hebben welke boeken canoniek zijn; de kerk heeft als het 
ware de canon van de Joden overgenomen. Voor het Nieuwe Testament zijn dat de 
kerkvaders in de tweede eeuw geweest. Als iemand een erkende profeet van God 
was, dan waren zijn geschriften ook van God ingegeven. De kerkvaders aarzelden 
bijvoorbeeld bij de tweede brief van Petrus. Pas toen zij ervan overtuigd waren dat 
die brief echt door Petrus was geschreven, kreeg die brief een plaats in de canon. 
Eén van de belangrijkste redenen om een bepaald boek canoniek te noemen, is 
dan ook het ‘profetisch criterium’.
Als het niet duidelijk was of een boek of brief door een apostel of leerling van 
een apostel was geschreven, zoals bij de Hebreeënbrief het geval is, keken de 
kerkvaders naar het ‘gezagscriterium’. Het gaat daarbij om het gezag van God. 
Gaat het in het Bijbelboek om het ‘Zo spreekt de HEERE’? Ook andere criteria, 

zoals de geestelijke zeggingskracht, de 
feitelijke en leerstellige juistheid en de 
oorspronkelijke aanvaarding speelden een 
rol. Het duurde enkele eeuwen voordat de 
kerk overeenstemming had bereikt over 
welke boeken wel en welke boeken niet bij 
de canon hoorden.
Dat een boek apocrief is, betekent niet 
dat er niets uit te leren is. Sterker nog: 
Guido de Brès schrijft in zijn Nederlandse 
Geloofsbelijdenis dat “de Kerk deze boeken 
wel lezen kan, en daaruit ook onderwijzingen 
nemen” (artikel 6).
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Artikel 6. Onderscheid tussen de canonieke en apocriefe boeken 
Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocriefe, als daar zijn: het 
derde en vierde boek van Ezra, het boek van Tobías, Judith, het boek der 
Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van 
Esther, het gebed der drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, 
van het beeld Bel en van den Draak, het gebed van Manasse, en de twee 
boeken der Makkabeeën. Dewelke de Kerk wel lezen kan, en daaruit ook 
onderwijzingen nemen, voor zoveel als zij overeenkomen met de canonieke 
boeken; maar zij hebben zulk een kracht en vermogen niet, dat men door 
enig getuigenis van deze enig stuk des geloofs of der Christelijke religie zou 
kunnen bevestigen: zo ver is het vandaar, dat zij de autoriteit van de andere, 
heilige, boeken zouden vermogen te verminderen.

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Vertalingen
De Bijbel is het meest verspreide Boek ter wereld. Miljoenen exemplaren zijn 
geschreven, gedrukt en op CD gebrand. Recent werd bijvoorbeeld de Statenvertaling 
met kanttekeningen op CD-rom uitgebracht. Ook op internet is Gods Woord te 
vinden, bijvoorbeeld op www.statenvertaling.net. De Bijbel is in veel vertalingen 
verspreid: Latijn, Engels, Duits, Nederlands en zelfs 
in talen die door kleine stammen ver weg worden 
gesproken. 
Ook in Nederland zijn verschillende vertalingen 
in omloop. Voordat de Statenvertaling verscheen, 
werd door de oudvaders gebruik gemaakt van de 
Deux-Aes vertaling. De Statenvertaling kwam tot 
stand ‘door last van de Hoogmogende Heren Staten-
Generaal’. De Generale Synode 1618-1619 ging met 
deze opdracht aan het werk. De vertaling sloot dicht 
aan bij de oorspronkelijk tekst (zie kader). Tegelijk 
probeerden de vertalers de boodschap van Gods 
Woord in begrijpelijk zestiende eeuws Nederlands weer te geven.
Na de Statenvertaling verscheen een lange tijd geen nieuwe vertaling. Wel werd 
de Statenvertaling voortdurend aangepast. Het woord ‘wijf’ werd bijvoorbeeld 
vervangen door ‘vrouw’. Ook werden veranderingen in de Nederlandse spelling 
meegenomen. In de laatste honderd jaar verschenen veel nieuwe vertalingen. De 
Nieuwe vertaling uit 1951, de Willibrordvertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling en de 
Naardense Bijbel zijn de meer bekende Nederlandse. De lijst is lang.
Ook begon, in opdracht van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk, 
een commissie te werken aan een Herziene Statenvertaling (HSV). Doel van die 
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commissie is het behouden van de Statenvertaling voor 
de komende generaties. Om dat doel te bereiken, worden 
ouderwetse woorden vervangen en verouderde zinnen 
‘hertaald’ naar hedendaags Nederlands. In 2008 heeft 
de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten 
besloten dat in kerkdiensten en bij kerkelijke activiteiten 
gebruik van de Herziene Statenvertaling wordt afgewezen. 
De synode erkende wel dat de kerk het zich moet aan 
trekken dat jongeren wel de taal van de wereld begrijpen, 
maar niet meer die van de Bijbel kennen.
Het nadeel van veel Bijbelvertalingen is dat zij een andere 
brontekst gebruiken, de tekst erg vrij vertalen of zelfs 
geen echte vertaling zijn. Zo geeft Het Boek geen letterlijke vertaling, maar een 
omschrijving of parafrase van wat de oorspronkelijke tekst zegt.

Niet altijd letterlijk
“De statenvertalers waren godvrezende en hooggeleerde mensen, die 
geprobeerd hebben Gods Woord te vertalen op een manier die zo veel 
mogelijk het taaleigen van de grondtaal trachtte te respecteren. Men bleef 
zo dicht bij het Hebreeuws en het Grieks dat men daardoor een stukje 
begrijpelijkheid opgeofferd heeft uit liefde en eerbied voor de heiligheid van 
het geïnspireerde Woord van God. Maar ook met het verlangen om in de taal 
van toen de Schrift voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te maken. 
Aan de andere kant is de Statenvertaling een stuk minder letterlijk dan 
bijvoorbeeld de Naardense Bijbel. Op plaatsen waar een letterlijke vertaling 
van de grondtekst onbegrijpelijk Nederlands zou opleveren, hebben de 
vertalers van de Statenvertaling de vrijheid genomen enigszins van de vorm 
af te wijken ten gunste van het Nederlands. Daar zijn talloze voorbeelden 
van te geven, maar daar is hier helaas geen ruimte voor. Een blik in de 
kanttekeningen laat honderden plaatsen zien waar we kunnen lezen wat 
het Hebreeuws of het Grieks letterlijk zegt, maar waar de vertalers voor een 
minder letterlijke weergave kozen. 
De statenvertalers gebruikten echter geen archaïsche – ouderwetse – taal. 
Wel is de vertaling door haar letterlijkheid niet altijd even gemakkelijk te 
begrijpen. Dat was in de zeventiende eeuw al zo, en dat is nu nog steeds 
het geval.”

dr. Reinier de Blois, ‘Statenvertaling geen museumstuk’ in: Reformatorisch 
Dagblad (27 december 2007).
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Tot slot
Door alle eeuwen heen is de Bijbel bewaard gebleven. Dat is de goedheid en 
voorzienigheid van God. Terwijl andere boeken verminkt uit de tijd zijn gekomen, is 
Gods Woord onveranderd gebleven. De Joodse schrijvers telden de letters van een 
bijbelboek om te controleren of alles letterlijk was overgeschreven. De monniken 
stonden in lokalen achter schrijftafels te werken, terwijl één lezer de tekst hardop 
voorlas. Boekdrukkers en –binders vermenigvuldigden de Bijbels, evangelisten 
gaven het Woord van God door. Luther zong het al: ‘Gods Woord houdt stand in 
eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken’.

Een vaste Burcht

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
En zal geen duimbreed wijken.
Beef satan! Hij die ons geleidt,
Zal u de vaan doen strijken.
Delf vrouw en kinderen het graf, 
Neem goed en bloed ons af;
Het brengt u geen gewin: 
Wij gaan ten hemel in 
En erven koninkrijken.

Maarten Luther (1483 –1546)
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3. Tijd en taal van de Bijbel

Simson droeg de poortdeuren van Gaza tot Hebron of naar een berg in de buurt. 
Zware klus, het sjouwen van die deuren. Dat is op zich al bijzonder, maar dat 
hij de deuren over 60 kilometer afstand droeg, dat maakt het nog net even 
anders. Zulke feiten werpen een ander licht op een Bijbelse geschiedenis. In 
dit hoofdstuk wordt gekeken naar de vraag: Wat werd er in de tijd van de Bijbel 
letterlijk met een bepaalde tekst bedoeld?

Om de Bijbel te begrijpen, is het vaak belangrijk iets te weten van die tijd. En van de 
plaatselijke topografie, flora en fauna en het politieke, culturele en godsdienstige 
leven van die dagen.
Een voorbeeld. In Johannes 7: 37 
staat: En op de laatste dag, zijnde 
de grote dag van het feest, stond 
Jezus en riep, zeggende: Zo iemand 
dorst, die kome tot Mij en drinke. 
Waarom heeft de Heere het hier over 
‘dorst hebben’? Uit het verband van 
het hoofdstuk blijkt dat het gaat om 
het Loofhuttenfeest. Dat feest werd 
altijd gevierd na de lange, droge 
zomerperiode. Op de laatste dag van het feest werd een ‘plengoffer’ gebracht. 
De priester haalde dan water uit de vijver van Siloam, bracht dat naar de tempel 
en goot het daar voor het altaar uit. De priester verwees dan naar Jesaja 12: En 
gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils (vers 3). En 
op die dag, aan het eind van een droge periode, met het beeld van de priester voor 
ogen, roept Jezus: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.

Agrarisch
De tijd waarin de Bijbel werd geschreven, is een totaal andere tijd dan vandaag de 
dag. Om maar iets te noemen: techniek was er niet of nauwelijks. De tijd van de 
Bijbel was een agrarische tijd. En dat heeft als gevolg dat veel Bijbelse voorbeelden 
ontleend zijn aan het landleven. 
In Jesaja 5 bijvoorbeeld schrijft de 
profeet over een wijngaard: Nu zal 
ik mijn Beminde een lied van mijn 
Liefste zingen van Zijn wijngaard: 
Mijn Beminde heeft een wijngaard op 
een vetten heuvel. En Hij heeft dien 
omtuind en van stenen gezuiverd, 
en Hij heeft hem beplant met edele 
wijnstokken; en Hij heeft in deszelfs 
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midden een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouwen; en Hij heeft 
verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven 
voortgebracht.
Om deze tekst goed te begrijpen, is het belangrijk te weten wat wordt bedoeld 
met een ‘vette heuvel’, ‘omtuinen’, het belang van stenen zuiveren en ‘edele 
wijnstokken’.
Een wijngaard werd vaak aangelegd tegen een heuvel. Met een vette heuvel 
wordt een heuvel met vruchtbare grond bedoeld, zodat de druiven goed kunnen 
groeien.
Om te voorkomen dat allerlei dieren – of ongewenste personen – de wijngaard 
binnen kunnen komen, maakte de eigenaar van de wijngaard een muur om 
de wijngaard: een ‘omtuining’. En omdat de grond in Israël vaak bezaaid was 
met stenen, moest de wijngaardenier de grond eerst van stenen ontdoen. 
Alleen zo konden de wijnstokken groeien. Want niet voor niets investeerde de 
wijngaardenier flink in die wijnstokken. Door zo te zorgen voor zijn wijngaard, kon 
de wijngaardenier een flinke opbrengst verwachten. In het voorbeeld van Jesaja 
5 blijft die verwachte oogst uit: het volk Israël bekeert zich niet, ook al heeft de 
Heere nog zo goed voor het volk gezorgd.

Toen en nu
Om te voorkomen dat bij de uitleg van een tekst misverstanden ontstaan, is 
het belangrijk iets te weten van de achtergronden en gebruiken. Een bekend 
voorbeeld van zo’n misverstand betreft het wonder tijdens de bruiloft in Kana. Het 
grootste wonder zou niet zijn dat de Heere Jezus het water in wijn veranderde. 
Nee, het grootste wonder was dat de wijn in de vaten bleef. En aldaar waren zes 
stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie 
metréten (Johannes 2: 6). Want die kruiken waren kruiken ‘met reten’ – kieren dus. 
Aldus een predikant in de tijd dat er nog nauwelijks opleiding voor predikanten 
bestond. Dat een metreet een inhoudsmaat van zo’n 40 liter was, daar had die 
beste man nog nooit van gehoord… 
Het voorbeeld van de wijngaard en de metreten laat zien, dat het belangrijk is 
iets te weten van de achtergrond van een tekst. Er vijf aspecten die de aandacht 
vragen:

• Topografie
 Sommige uitdrukkingen hebben te 

maken met de topografie van Israël. 
Om te weten hoe ver Simson liep met 
de deuren van Gaza, moet je weten 
waar Gaza en waar Hebron liggen. Een 
landkaartje achterin veel Bijbels helpt 
daarbij.

 Verder is het belangrijk te beseffen dat 
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Israël in het Midden-Oosten ligt en dus – vooral in de zomer – warm is. Daarom 
kent het land veel rotsachtige woestijnen. Een deel van het land is kuststrook. 
En het land heeft twee grote meren en een belangrijke rivier: de Jordaan. Als 
de discipelen gaan vissen, dan doen zij dat op het Meer van Galilea. Dat meer 
wordt trouwens ook wel het Meer of de Zee van Tiberias genoemd. Of het Meer 
van Genezareth.

 Israël telt verder veel bergen: Jeruzalem bijvoorbeeld werd op zeven bergen 
gebouwd. Als de tempelgangers in Psalm 122 ‘opgaan’ naar Gods huis, dan is 
dat dus in de eerste plaats heel letterlijk bedoeld.

• Flora en fauna
 In de Bijbel komen veel dieren en planten voor: 

leeuwen, beren en andere wilde dieren. In 
Psalm 80 bijvoorbeeld: Het zwijn uit het woud 
heeft hem uitgewroet, en het wild des velds 
heeft hem afgeweid (vers 14). Belangrijk is te 
onthouden dat voor het Joodse volk veel dieren 
– zoals een varken – onrein waren (Leviticus 
11). Soms is niet bekend om welk dier het gaat, 
zoals bij de ‘leviathan’.

 Ook allerlei planten, vruchten en bomen komen 
met regelmaat in een tekst voor. Zomaar een 
voorbeeld: Maar Joas, de koning van Israël, 
zond tot Amázia, den koning van Juda, om te zeggen: De distel die op den 
Libanon is, zond tot den ceder die op den Libanon is, om te zeggen: Geef uw 
dochter mijn zoon ter vrouw. Maar het gedierte des velds, dat op den Libanon 
is, ging voorbij en vertrad den distel (2 Kronieken 25: 18).

• Politieke aspecten
 Om een profeet als Jesaja of Habakuk goed te begrijpen, is het belangrijk iets 

van de toenmalige politieke geschiedenis te weten. Wanneer werd het land 
Assur machtig? En wie waren de Chaldeeën?

 En in Genesis gaat het over een Amrafel, de koning van Sínear, Arioch, de 
koning van Ellasar, Kedor-Laómer, de koning van Elam en Tídeal, de koning van 
de volken (Genesis 14: 1). Was Abraham bevriend met een serie koningen of 
wordt hier iets anders bedoeld? Volgens de kanttekeningen gaat het hier niet 
om ‘machtige of grote koningen en monarchen’. Nee, misschien zijn de vier 
mannen het beste te vergelijken met een soort burgemeesters van die steden. 
En dat maakt de geschiedenis toch anders.

• Culturele aspecten
 In de Bijbel is het de man die leiding geeft in het gezin, de familie of de stam.
 Ook rechters, ‘oudsten’, priesters en Levieten zijn allemaal mannen. Dat 
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betekent dat de rol van de 
vrouwen beperkt is geweest. 
In ieder geval zijn de vrouwen 
niet in de geschiedenis terecht 
gekomen. Wie dat niet weet, 
kan daar verkeerde conclusies 
aan verbinden. Vrouwen in de 
Bijbel zijn geen ‘onderdrukte 
minderheid’, maar zij hadden 
een eigen taak. En daarover is de 
Bijbel lovend (Spreuken 31).

 Wie niet weet hoe het ‘losserschap’ werkt, vindt het misschien vreemd dat 
Ruth ‘zomaar’ aan de voeten van Boaz ging liggen (Ruth 3). Maar in Israël was 
het gebruikelijk dat wanneer een vrouw was getrouwd en haar man overleed 
vóórdat er kinderen waren geboren, de eerste mannelijke bloedverwant – 
meestal de zwager van de weduwe, maar soms ook een neef of achterneef 
– met deze vrouw trouwde om zo te zorgen dat ze toch kinderen kreeg. Dit had 
een hele praktische reden: kinderen zorgden voor de vrouw als ze oud werd! 
In dit opzicht vervulde Ruth zelf ook de wet: zij zorgde voor Naomi zoals een 
natuurlijk kind geacht werd te doen.

• Godsdienstige aspecten
 Met een autoritje naar de kerk heeft tegenwoordig bijna niemand moeite. 

Maar in de tijd van de Bijbel was dat heel anders, al was het maar omdat er 
toen geen auto’s waren. De Joden namen het gebod (of verbod) Gedenk den 
sabbatdag heel letterlijk.

 Bovendien hadden Joodse rabbijnen 613 regels opgesteld, waar mensen aan 
moesten voldoen. Het moet dan ook voor de Joden heel wat zijn geweest, dat 
de discipelen op de sabbat zomaar aren plukten en aten (Mattheüs 12: 1). Dat 
was werken en dus verboden.

 Het werken op de rustdag is maar een klein voorbeeld van een verschil in 
godsdienstige cultuur. De kloof tussen de tijd en de Bijbel en die van nu wordt 
veel groter als het gaat om bijvoorbeeld de tempeldienst. Om iets te begrijpen 
van de tempeldienst en de vele verwijzingen daarnaar, is het belangrijk iets 
te weten over de offers die er werden gebracht. Zoals het brandoffer. Het 
bijzondere aan dat offer is niet dat iets werd verbrand – dat gebeurde bij veel 
offers – maar dat álles van het offer werd verbrand. De offerdienst wees heen 
naar Christus, Die als een Lam geslacht zou worden.

Om deze achtergronden beter te begrijpen, is het verstandig hulpmiddelen 
te gebruiken. De kanttekeningen helpen daar vaak bij, maar ook een Bijbelse 
encyclopedie of atlas kan veel inzicht geven.
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Moeilijke woorden
Niet alleen is het belangrijk te weten wat een Bijbelschrijver voor ogen zag, ook in 
de vertaling kan soms ‘ruis’ ontstaan. Uit onderzoek van de Jeugdbond blijkt dat 
veel jongeren de Statenvertaling moeilijk begrijpen. Van de groep van bijna 500 
betrokken jongeren geeft bijvoorbeeld slechts 3 procent aan de Statenvertaling 
altijd goed te begrijpen. Nog eens veertig procent geeft aan de Statenvertaling 
meestal goed te begrijpen. Voor 47 procent is de Statenvertaling soms wel, soms 
niet begrijpelijk. Precies 10 procent vindt de Statenvertaling altijd moeilijk…
Het gaat dan bijvoorbeeld om teksten als: En Jesaja verstout zich, en zegt: Ik 
ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden 
dengenen, die naar Mij niet vraagden (Romeinen 10: 20). Wat betekent ‘verstout’? 
Of: En zij versloegen zich over Zijn leer, want Zijn woord was met macht (Lukas 4: 
32). Wat betekent ‘versloegen’?
Om die teksten goed te kunnen begrijpen, is het nodig te weten dat ‘verstouten’ 
zoiets betekent als ‘dapper zijn’ of ‘de moed hebben om’. En dat ‘versloegen’ is 
afgeleid van ‘verslaan’, dat in dit geval betekent dat de mensen versteld stonden.
Een ander voorbeeld. In de Tien Geboden gaat het over begeren: Gij zult niet 
begeren uws naasten huis. Het kan wat vreemd over komen dat het eerst gaat 
over het huis en pas daarna over de vrouw. En nog iets: het volk van Israël woonde 
in tenten toen de Heere Zijn geboden gaf. Maar als je weet dat met huis ‘huisgezin’ 
wordt bedoeld, wordt al heel veel duidelijk… 
De betekenis van die woorden is niet altijd even makkelijk terug te vinden. Een 
woordenlijst achterin de Bijbel of een gewoon woordenboek wil wel eens helpen. 
En voor de persoonlijke Bijbelstudie kan het handig zijn een globale indruk te 
krijgen van de betekenis van een tekst door er soms een andere vertaling op na te 
slaan, zoals de Engelse King James.
Belangrijker dan een woordenboek, is het gebruik van een goede Bijbelverklaring. 
De verklaring van Matthew Henry is bijvoorbeeld een vrij goedkope en handige 
verklaring. De Studiebijbel is een dure uitgave, maar biedt heel veel goede en 
betrouwbare informatie. En natuurlijk zijn bijbelstudieboekjes ook een goede 
manier om kennis te maken met de tekst en de inhoud daarvan: de uitleg volgt 
vaak de tekst, de vragen bieden de mogelijkheid om zelf gericht over de tekst na 
te denken.
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4. Bijbellezen en Bijbelstudie

Zonder eten kan niemand leven. Eten geeft energie, nieuwe krachten. In de 
darmen wordt het voedsel verwerkt en de voedingsstoffen komen in het bloed 
terecht. Het bloed brengt het naar de cellen. Eten en drinken leveren zo de 
energie die het lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren en te bewegen. 
Niet eten betekent de dood… In dit hoofdstuk gaat het over het lezen van de 
Bijbel en het doen van Bijbelstudie.

In de Bijbel gaat het, zo bleek uit de vorige twee hoofdstukken, om de vragen hoe 
God aan Zijn eer komt én hoe een zondaar zich tot Hem bekeert. In hoofdstuk 1 
werd Paulus geciteerd die aan Timotheüs schreef dat hij van kinds af de heilige 
Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof 
hetwelk in Christus Jezus is (2 Timotheüs 3: 15). 
Die Heilige Schrift is dus van levensbelang. Zoals eten niet gemist kan worden, 
zo is Gods Woord onmisbaar op weg naar de eeuwigheid. Petrus vergelijkt Gods 
Woord met melk. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de 
redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen (1 Petrus 2: 
2). En David vergeleek de woorden van God met honing. De woorden van God 
waren zelfs nog zoeter dan honing (Psalm 119: 103).
Lezen en lezen is twee. ’s Morgens vroeg 
even vijf verzen lezen met een boterham 
half achter de kiezen, is Bijbellezen. Een 
boterham is goede voeding, maar het is 
de vraag of dat ook geldt voor het vluchtig 
lezen van de Bijbel? Het is daarom goed 
de dag met het lezen van Gods Woord te 
beginnen. Tegelijkertijd is het praktisch 
misschien lastig ’s morgens vroeg uitgebreid de Bijbel te bestuderen. In de 
volgende hoofdstukken wordt daarom uitgebreid in gegaan op het lezen van het 
Woord van God. Hieronder volgen een aantal tips voor het ‘gewone’ Bijbellezen:

1. Vooraf
 Zoek een rustige plek. De Heere Jezus zegt: Maar gij, wanneer gij bidt, ga in 

uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het 
verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar 
vergelden (Mattheüs 6: 6). 

2. Lees biddend
 Bid vooraf om Gods licht en lees de tekst biddend: ‘Zend, Heer’, Uw licht en 

waarheid neder’ (Psalm 43: 3, berijmd).
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3. Lees hardop
 Door hardop te lezen, dwing je jezelf om langzaam te lezen. Dat betekent dat je 

meer tijd hebt om de tekst te laten doordringen. Bovendien weet je zeker dat je 
op die manier geen woorden overslaat. En als je op toon leest – dus niet alles 
als één lange zin – dan wordt duidelijker wie wat precies zegt. Het is handig om 
in gedachten aanhalingstekens te zetten bij de tekst.

4. Lees korte stukjes
 Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Het gaat er niet om hele 

hoofdstukken te lezen, zonder het te begrijpen. Verstaat gij ook hetgeen gij 
leest? (Handelingen 8: 30b).

5. Parafraseer de tekst
 Als je aan het eind van een vers of een zin bent, kun je de tekst parafraseren. 

Dat wil zeggen: ‘vertalen’ naar alledaags Nederlands. Op die manier word je 
gedwongen over ieder woord na te denken: wat betekent het, waarom staat 
het hier? De tekst wordt dan begrijpelijker voor jezelf. Je kunt ook proberen de 
tekst voor je zelf samen te vatten of kort met je eigen woorden te zeggen.

6. Kijk naar de structuur van de tekst
 Om een tekst goed te begrijpen, is het belangrijk de structuur van de tekst 

te zien. Sommige zinnen zijn hoofdzinnen, andere zinnen bijzinnen. Door te 
kijken naar de structuur wordt duidelijk wat de hoofdlijn is van de tekst.

7. Stel vragen bij de tekst
 Als je een hoofdstuk of tekst hebt gelezen, kun je jezelf vragen stellen om 

de boodschap van het hoofdstuk of de tekst duidelijk te krijgen. Belangrijke 
vragen zijn: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Maar je kunt ook denken 
aan vragen als: tegen wie zegt de schrijver dit, waar wordt het accent gelegd, 
wat is de onderbouwing?

 Voorbeelden van die vragen zijn: 
 •  Waar gaat het over?
 •  Over wie gaat het?
 •  Wat zegt dit over de Heere?
 •  Wat zegt dit over jou?
 •  Wat zegt de Heere tot jou?

8. Zoek naar verbanden
 Een tekst staat niet op zichzelf, maar heeft alles te maken met wat er voor en 

wat er na staat. Door te letten op het verband wordt duidelijk of het in de tekst 
gaat om oorzaak en gevolg, vraag en antwoord of bijvoorbeeld een vergelijking. 
Hebreeën 12 bijvoorbeeld, begint met: Daarom… Om te weten waarom, moet 
eerst hoofdstuk 11 worden gelezen.
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9. Hulpmiddelen
 Om te weten wat er 

precies wordt bedoeld, 
zijn de kanttekeningen een 
heel handig hulpmiddel. 
Niet alleen wordt daar 
de vertaling vanuit de 
grondtekst toegelicht, ook 
de betekenis van de tekst 
wordt vaak verduidelijkt. Ook 
andere vertalingen, zoals 
bijvoorbeeld de Engelse 
‘King James’-vertaling, 
kunnen bruikbaar zijn. Of 
gebruik een bijbelverklaring 
of bijbelse encyclopedie. 

Obstakels
Ondanks deze tips, zijn er obstakels als het gaat om het lezen en begrijpen van 
de Bijbel. Zo staat in de Bijbel een aantal teksten die tegenstrijdig lijken. Een 
voorbeeld is de bekering van Paulus. In Handelingen 9:7 staat: En de mannen 
die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar 
niemand ziende. Maar een paar hoofdstukken verder zegt Paulus: En die met mij 
waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd, maar de stem Desgenen Die 
tot mij sprak, hoorden zij niet. Hoe kan dat?
Wat op het eerste gezicht misschien niet lijkt te kloppen, is echter voor meerdere 
uitleg vatbaar. Sommige uitleggers denken dat het in Handelingen 9 over de stem 
van Paulus gaat, die door de medereizigers werd gehoord. Andere theologen 
denken dat hier ook wel van de stem van Christus gesproken wordt, maar dan 
op zo’n manier dat de mensen wel geluid hoorden, maar de woorden niet konden 
verstaan. In Handelingen 22 zou het dan gaan om het horen én het verstaan van 
de woorden.
De vraag is of het een probleem is dat teksten tegenstrijdig lijken. Hoe groot is 
het probleem als de ene evangelist dit zegt en de andere evangelist dat? Een 
praktijkvoorbeeld om te laten zien dat dat probleem wel meevalt: In de Tweede 
Kamer is weer eens een relletje. Een journalist heeft iets ontdekt; Kamerleden 
gaan vragen stellen aan de premier. Een journalist haast zich naar de voorlichter 
van de minister-president. “Heeft de premier al een reactie?” De voorlichter doet 
uit de doeken hoe de premier het ziet: “Nee, er is geen sprake van fraude, maar 
wellicht is er wel een vergissing gemaakt door iemand.” De volgende morgen staat 
een grote kop boven een artikel in de krant. “Premier: geen sprake van fraude”. 
Liegt de journalist? Klopt de krantenkop niet?
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In het voorbeeld spreekt de voorlichter namens de minister-president. De journalist 
weet dat en schrijft daarom dat de premier dat heeft gezegd.
Als in Gods Woord een situatie van uit een verschillende gezichtspunt wordt 
beschreven, kan dat letterlijk een verschil opleveren. Maar een echt verschil is 
het niet, want het blijkt om dezelfde gebeurtenis te gaan. Voorzichtigheid is dus 
geboden, ook als het even niet lijkt te kloppen.
Toch kunnen er verschillen blijven: vaak onbelangrijke dingen, die soms – 
bijvoorbeeld vanuit verschillende handschriften – als overschrijffouten kunnen 
worden gezien. Maar veel vaker ligt het probleem niet in de tekst, maar in de 
lezer. 

Recherchewerk
Kritiek op het Woord van God is al zo oud als het paradijs. De slang vroeg aan Eva: 
Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom van deze 
hof? (Genesis 3: 1b). Een kritische vraag, die na de zondeval steeds weer klinkt. In 
Numeri 12 bijvoorbeeld: Heeft dan de HEERE maar alleen door Mozes gesproken? 
(vers 2). Eigenlijk is die kritiek in drieën te splitsen: kritiek op de openbaring van 
Gods Woord, kritiek op de werkelijkheid en kritiek op het gezag.

In het eerste geval – kritiek 
op de openbaring – proberen 
mensen een andere verklaring 
te vinden voor wat zij zien. De 
Joden zeiden bijvoorbeeld: 
Hij werpt de duivelen uit door 
Beëlzebul, de overste van de 
duivelen. Maar Jezus wees 
die kritiek van de hand: Maar 
indien Ik door den vinger Gods 

de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. Wat Hij deed 
was Gods vinger, Gods werk (Lukas 11: 15 en 20).
Kritiek op de werkelijkheid is bijvoorbeeld te vinden in de leugen die het Sanhedrin 
liet verspreiden na de opstanding van de Heere Jezus: Zegt: Zijn discipelen zijn des 
nachts gekomen en hebben Hem gestolen, als wij sliepen (Mattheüs 28: 13).
De laatste vorm van kritiek is de kritiek op het gezag van Gods Woord: de Bijbel 
is niet het Woord van God, maar mensenwerk. Zo uiten moderne theologen zware 
kritiek op de Schrift. Het ‘zo zegt de Heere’ wordt in twijfel getrokken. Soms 
lijkt het moderne Bijbelonderzoek op recherchewerk: Wie zou die teksten zo 
verdraaid hebben? Want van goddelijke inspiratie kan geen sprake zijn, is vaak 
de vooronderstelling. Dus iemand moet ergens gefraudeerd hebben. Ergens moet 
iemand hebben zitten knippen en plakken. De verschillende tekstfragmenten 
bewijzen dat, zo wordt gedacht. En de tegenstrijdigheden ook. Bovendien: 
wonderen kunnen natuurlijk niet… Dus er moet met de tekst van de Bijbel geknoeid 
zijn.



32       AANZET      Kompas voor christenen

Schriftkritiek is overigens iets anders dan tekstkritiek, ook al is het verschil soms 
flinterdun. Bij Schriftkritiek gaat het om kritiek op de inhoud van het Woord. 
Schriftkritiek betekent dat het geheel of delen van de Bijbel niet meer als historisch 
betrouwbaar worden gezien. Bij tekstkritiek gaat het niet om kritiek op de inhoud 
van een tekst, maar wordt geprobeerd de meest zuivere – oorspronkelijke – tekst 
te achterhalen.

Verduisterd
Het grootste obstakel is de mens zelf. Met een hart dat naar de zonde neigt, is 
het niet mogelijk de Bijbel te begrijpen. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de 
aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder 
gedachten (Jesaja 55: 9). De boodschap van de Bijbel is ook een boodschap die 
mensen niet willen begrijpen. Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen 
hebben wij geen lust. Wat is de Almachtige, dat wij Hem zouden dienen? (Job 21: 
14b-15a). Daarom is het werk van de Heilige Geest nodig. Zend Uw licht – Uw Geest 
– en Uw waarheid, dat die mij leiden (Psalm 43: 3).
Maar mensen met een verduisterd verstand kunnen de Bijbel ook niet begrijpen. 
Zo begreep de kamerling uit Morenland ook niet wat hij las. Tot de evangelist 
Filippus begon uit te leggen over Wie het hoofdstuk ging (Handelingen 8). Wie de 
Bijbel wil uitleggen, krijgt met heel wat valkuilen te maken. Niet voor niets volgen 
predikanten een studie voor zij de preekstoel op mogen… Maar dat wil niet zeggen 
dat de Bijbel niet te begrijpen zou zijn door ‘gewone’ mensen. Integendeel: de 
Bijbel is geschreven voor mensen. Zondige mensen, met een verduisterd verstand, 
dat wel. Maar toch mensen.
De Bijbel is geen makkelijk te begrijpen boek. Tegelijk is de Bijbel een onmisbaar 
boek. Wilhelmus à Brakel schrijft dat de Bijbel “het enige door God ingestelde 
middel tot geloof en bekering is. Zonder het Woord komt niemand tot geloof en 
zonder het Woord wordt niemand wedergeboren.” Verder schrijft hij: “Het Woord 
van God is het enige middel waardoor men zalig wordt. Het is een kracht van God 
tot zaligheid, het Evangelie van uw zaligheid en het kan uw ziel zalig maken.” Dat 
is kort samen te vatten: het lezen van de Bijbel is nodig om bekeerd te worden.
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5. Gods Woord en Zijn Geest

Samuël lag op zijn bed toen de Heere hem riep. Eerst had hij het niet in de gaten. 
Pas toen Eli hem vertelde dat het de stem van God was, ging hij anders luisteren. 
Zo direct als de Heere tot Samuël sprak, spreekt Hij niet meer. Toch klinkt iedere 
dag de stem van God als de Bijbel opengaat of als er wordt gepreekt. Calvijn zegt 
dat Christus dan in het ‘gewaad van Zijn Woord’ langskomt. Zo dichtbij komt de 
Heere in de Bijbel.

De Bijbel is het Woord van 
God. Ook al is het niet altijd 
eenvoudig de Bijbel te 
begrijpen, toch is het van 
levensbelang. Want “een 
Christen zonder Bijbel is een 
krijgsman zonder geweer,” 
zoals á Brakel schreef. 
En een soldaat die z’n 
geweer op het nachtkastje 
laat liggen, is ook weinig 

waard… De Bijbel is er om gebruikt te worden.
Luisteren naar de stem van God, kost energie. Want wie de Bijbel goed wil lezen, 
moet daar tijd voor uittrekken. En daar moeite voor doen. Dat bleek ook wel uit 
de vorige hoofdstukken. Er is namelijk niet alleen een kloof in tijd en cultuur, maar 
ook een geestelijke kloof: een heilige God tegenover onheilige zondaren. Die 
kloof kunnen mensen niet overbruggen. En tegelijkertijd: in de Bijbel wil God wel 
gevonden worden. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, 
en u zal opengedaan worden (Mattheüs 7: 7). Maar gezocht moet er worden. Als 
de parelkoopman uit de gelijkenis, niet had gezocht, dan had hij de parel nooit 
gevonden.

Buigen of barsten
God roept zondaren tot bekering. Dat blijkt op heel veel plaatsen uit de Bijbel. De 
Heere wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat zij zich bekeren. De Dordtse 
Leerregels zeggen: ‘Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die 
worden ernstig geroepen’ (Hoofdstuk 3-4, 8).
Toch heeft het Woord van God niet op iedereen dezelfde uitwerking. Na de preek 
van Petrus, werden de luisteraars verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en 
de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? Zij bogen voor Gods 
Woord. 
Maar na de minstens zo stevige preek van Stefanus, barstten de harten van de 
ouderlingen en schriftgeleerden en zij knersten de tanden tegen hem. Zij bogen 
niet voor het Woord van God.
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Komt dat door het Woord? Nee. De Dordtse Leerregels zeggen: ‘Dat er velen, door 
de bediening van het Evangelie geroepen zijnde, niet komen en niet bekeerd 
worden, daarvan is de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus, door het 
Evangelie aangeboden zijnde, noch in God […] maar in degenen die geroepen 
worden’ (Hoofdstuk 3-4, 9).
De opstellers van de Dordtse Leerregels verwijzen naar de gelijkenis van het zaad 
uit Mattheüs 13. Het zaad was goed, waar het ook terecht kwam. Het Woord is 
ook goed – het Woord is zelfs volmaakt (2 
Timotheüs 3: 16). Maar is de aarde, het hart 
van de luisteraar goed? De Bijbel leert: Er 
is niemand die verstandig is, er is niemand 
die God zoekt (Romeinen 3: 11).
Een deel van het Woord viel op de weg en 
de vogels aten het op: de duivel haalt het 
zaad van het Woord weg. Een ander deel 
van het zaad viel op een rotsachtig stuk 
grond: het bloeide wel, maar het was maar 
kort. Geen echte bekering, ook al leek het 
er op. En er viel zaad tussen doornen: de 
drukte van het leven, de zorgen. 
Er valt ook een deel in goede aarde. Daar 
schiet het zaad wortel. En daar komen 
vruchten. ‘Maar dat anderen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, 
komen en bekeerd worden, dat moet men den mens niet toeschrijven’ zeggen de 
Dordtse Leerregels. ‘Maar men moet het Gode toeschrijven’ (Hoofdstuk 3-4, 10).
De Bijbel, het Woord van God, is dus nodig én genoeg tot zaligheid. Het zaad van 
de Bijbel is goed, maar de aarde van het hart is bepaald geen vruchtbare bodem. 
Mensen zijn niet ontvankelijk voor het Gods Woord. Om die bodem wel vruchtbaar 
– wel gevoelig voor het Woord – te maken, is Gods Geest nodig. 
In Hebreeën 4 staat: Want het Woord Gods is levend en krachtig, en 
scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling 
der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler 
der gedachten en der overleggingen des harten (vers 12). De kanttekeningen 
zeggen daarbij: ‘Namelijk door de werking des Heiligen Geestes, Die dit leven en 
deze kracht daardoor in onze harten openbaart.’ Door het werk van Gods Geest 
leert een zondaar zien dat hij zondaar is, wordt de aarde van het hart omgeploegd. 
Zodat het zaad van het Woord daarin kan vallen.
Gods Woord draagt vrucht. Omdat God mensen roept uit de zonde, geloof en 
bekering geeft. Door Zijn Woord en door Zijn Geest. Brengt dan vruchten voort der 
bekering waardig (Mattheüs 3: 8).



AANZET      Kompas voor christenen       35

6. Verwerking

In deze verwerking wordt eerst stil gestaan bij een aantal Bijbelpassages. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van een methode, waarbij eerst naar de tekst wordt 
gekeken en daarna de ‘toepassing’ wordt gemaakt. Deze methode is voor iedere 
tekst bruikbaar.

• Lees iedere dag in de Bijbel
• Gebruik een dagboek of Bijbelrooster
• Probeer te begrijpen wat de tekst zegt:
 ❍ Waar gaat het over?
 ❍ Over wie gaat het?
 ❍ Wat zegt dit over de Heere?
 ❍ Wat zegt dit over jou?
 ❍ Wat zegt de Heere tot jou?

1. Lees Amos 7: 1-9
 a.  Ga na welke woorden en uitdrukkingen voor jou onbekend zijn. Denk   
  bijvoorbeeld aan:
  - nagras
  - des konings afmaaiingen
  - twisten met vuur
  - paslood
  - voorbijgaan
 b.  Probeer te ontdekken welke verzen bij elkaar horen (pericopen)
 c.  Vat de boodschap van die pericopen samen. Waar gaat het over? Over wie  
  gaat het?
 d.  Wat valt op? Wat zegt dit over de Heere? Wat zegt dit over jou? 
  Wat zegt de Heere tot jou?

2.  Lees Jona 1: 1-3
 a.  Ga na welke woorden en uitdrukkingen voor jou onbekend zijn.
 b.  Zoek de betekenis op van woorden en uitdrukkingen door ‘Schrift met
  Schrift te vergelijken’. Denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking ‘aangezicht  
  des HEEREN’ (vers 3). Zie bijvoorbeeld Genesis 3: 8 en Psalm 27: 8.
 c.  Vat de boodschap van de tekst samen. Waar gaat het over? Over wie gaat  
  het?
 d.  Wat valt op? Wat zegt dit over de Heere? Wat zegt dit over jou? 
  Wat zegt de Heere tot jou?
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3.  Lees 2 Timotheüs 3: 16.
 a.  Ga na welke woorden en uitdrukkingen voor jou onbekend zijn.
 b.  Wat denk je dat wordt bedoeld met ‘nuttig tot lering, tot wederlegging, tot  
  verbetering, tot onderwijzing’?
 c.  Wat zegt dit over de Heere? Wat zegt dit over jou? Wat zegt de Heere 
  tot jou?

Verschillende Bijbelstudies
Een tekst bestuderen, een perikoop goed onderzoeken en een hoofdstuk 
onder de loep nemen: het kan allemaal. Maar er is meer mogelijk. De Bijbel 
bestuderen kan ook door te kijken naar:

1. Bijbelboek
Een goede manier van Bijbelstudie, is het bestuderen van een heel 
Bijbelboek. Dan is de lijn van zo’n boek goed te volgen en worden 
verbanden duidelijk.

2. Hoofdstuk
Diepgravender is het bestuderen van een bepaald hoofdstuk. Alle aspecten 
van een hoofdstuk kunnen dan goed worden bekeken. Er staan 1189 
hoofdstukken in de Bijbel… 

3. Verwijsteksten
In veel Bijbels staan bij bepaalde teksten verwijzingen. Zo wordt Psalm 
110: 1 in Mattheüs 22: 44 aangehaald. Het bestuderen van verwijzingen 
kan soms teksten duidelijker maken.

4. Dogmatiek
Ook de Catechismus en andere belijdenisgeschriften kennen veel 
Schriftverwijzingen. Aan de hand van die teksten kan de Bijbelse leer, de 
dogmatiek worden bestudeerd.

5. Personen
Het leven van Gods kinderen in de Bijbel is het bestuderen waard: 
hoogtepunten en dieptepunten. Door Bijbelstudie te maken van één 
persoon, gaat die persoon meer leven.

Deels ontleend aan: F. van Holten, Handboekje voor de bijbellezer. Bij deze 
Bijbelstudies kan gebruik worden gemaakt van bovenstaande methode.
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4.  Bespreek de volgende stellingen en motiveer je mening. Maak gebruik van  
 artikel 5 en 6 van de Geloofsbelijdenis. 
 1.  Het was beter geweest als de apocriefe boeken nooit bij de bijbelboeken  
  waren gevoegd. 
 2.  De apocriefen kunnen gerust gelezen worden, het verschil met de Bijbel is  
  immers duidelijk. 
 3.  In de toekomst kunnen er nog wel nieuwe en onbekende apocriefe boeken  
  opgegraven worden, maar geen nieuwe en onbekende canonieke boeken. 

5.  Het gezag van de Bijbel 
 Lees met elkaar 2 Petrus 1: 16-21 en bespreek de onderstaande vragen. 
 a.  Wat wordt er in vers 20 bedoeld met dat geen profetie der Schrift is van  
  eigen uitlegging?
 b.  Wat betekent het precies dat het Woord Goddelijk gezag heeft? 
 c.  Wat betekent dit voor ons omgaan met de Bijbel? 

6. In 2 Petrus 1: 19 lezen we: En wij hebben het profetische Woord, dat zeer  
 vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. 
 a.  Wat wordt er onder “het profetisch woord” verstaan? 
 b.  Waarom is persoonlijk Bijbellezen van zo groot belang? 

7.  Lees Openbaring 22: 18 en 19. 
 a.  Wat wordt er bedoeld met: Indien iemand tot deze dingen toedoet 
  (vers 18) en indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze  
  profetie (vers 19)? 
 b.  Welke waarschuwing lezen we in deze twee verzen? Vergelijk dit met de  
  opdracht aan Timotheüs in 2 Timotheüs 4: 2-4. 

8.  Lees artikel 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 
 a.  Het instemmen met de leer van de kerk is belangrijk. Waarom staat er  
  dan:  wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin liegrepen is; en dat  
  niet zozeer omdat ze de Kerk aannneemt en voor zodanige houd? 
 b.  Wat betekent dewijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelven hebben?  
  Wie  wordt er in deze zin met ‘zij’ bedoeld?




