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CACHE 6 

BIJBELSE INSPIRATIE 

KERN VAN DE CACHE 

De jongeren zullen leren dat ze kunnen vertrouwen op hetgeen de Bijbel zegt omdat hij door God 

is geïnspireerd. 

 DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE 

De jongeren zullen in staat zijn om: 

 Bijbelse inspiratie te omschrijven. 

 Uit te leggen wat het belang is van de Bijbelse inspiratie. 

 Te vertellen hoe we zeker weten dat de Bijbel Gods Woord is. 

 SLEUTELVERS 

2Timotheüs 3:16-17 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, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot 

elk goed werk volkomen toegerust.  

 TOEPASSING 

 Vertrouw op wat de Bijbel zegt omdat het Gods Woord is. 

 Gehoorzaam Gods Woord dat Hij ons heeft gegeven. 

 Deel Gods boodschap van liefde omdat er geen belangrijkere boodschap bestaat.  
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 AANKNOPINGSPUNT 

Heb je jezelf al eens afgevraagd waar de Bijbel vandaan komt?  Heb je nooit in vraag gesteld of 

hetgeen de Bijbel zegt allemaal te vertrouwen is?  Want werd het uiteindelijk niet geschreven door 

een groep mensen – mensen die fouten maken?  Zou het niet zo kunnen zijn dat deze mensen de 

controle wilden hebben over het volk door veel regels neer te schrijven die iedereen moest 

gehoorzamen en dan zeiden dat die regels Gods Woord waren? 

Als je ooit hierover hebt getwijfeld, bevind je jezelf in goed gezelschap.  Maar er is geen reden tot 

twijfel of om zorgen over te maken.  We mogen er volledig op vertrouwen dat de Bijbel het 

Woord van God is.  Het is Zijn boodschap van liefde naar Zijn volk 

 UITLEG 

Hoe werd de Bijbel geschreven? 

2Timotheüs 3:16-17 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, opdat de 

mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.’ 

De Bijbel zegt dat hij door Goddelijke inspiratie werd geschreven.  Het Griekse woord dat we 

vertalen als ‘ingegeven’ is theopneustos  (theos = God, pneustos = adem).  Letterlijk vertaald 

zegt dit vers dus dat de Bijbel ‘door God geademd’ is.  Hoewel de boeken zijn geschreven 

door mensen, is God de eigenlijke Auteur die Zijn Woord uitademde.  Dus wanneer de Bijbelse 

auteurs schreven, penden ze neer wat God wilde dat ze zouden schrijven, en dat schreven zonder 

enige fout. 

Ook al is het moeilijk te bevatten hoe God deze schrijvers nu precies gebruikte, toch geeft 2Petrus 

1:20-21 hiervan een helder beeld: ‘Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de 

Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil 

van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben 

gesproken.’De verzen geven duidelijk aan dat God doorheen de menselijke auteurs sprak toen 

ze schreven.  Het waren hun eigen woorden, maar tegelijkertijd ook exact de woorden die God 

hun wilde laten opschrijven.  Het waren woorden waarvan God verklaart dat het Zijn woorden zijn. 

Het Grieks woord voor ‘gedreven’ in 1Petrus 1:21 is phero.  Het betekent ‘dragen’, 

‘wegvoeren’of ‘brengen naar'.  In Handelingen 27 wordt het woord gebruikt voor een schip 

dat ‘meegesleurd’werd door de wind tijdens een hevige storm (Hand.27:15, 17).  Op gelijke 

wijze werden de Bijbelse schrijvers gedragen, weggevoerd door de Heilige Geest.  God zette hun 

op een niet mechanische noch magische wijze ertoe aan om te schrijven, maar met behoud van 
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hun persoonlijkheden, ervaringen en wil, schreven ze op zulk een wijze dat hun gedachten exact 

overeen kwamen met de gedachten van God (Joh.10:35). 

Een voorbeeld om ons te doen begrijpen wat inspiratie eigenlijk inhoudt is dat van een zeilboot.  

Een zeilboot beweegt niet vanuit eigen kracht; het heeft de wind nodig om de zeilen te vullen en 

vooruit te bewegen.  Gelijkaardig beslisten de schrijvers van de Bijbel niet wat ze wilden schrijven; 

maar werden zen vervult met de Heilige Geest, die hun ertoe bewoog om de woorden van God te 

schrijven. 

Hier zijn enkele verschillen in zienswijze wat betreft inspiratie1: 

1. Mechanische/Dicterende inspiratie 

De Bijbelse schrijver was een passief instrument die eenvoudigweg de woorden schreef die 

God dicteerde. 

Probleem  De Bijbel is niet uniform of gelijkvormig.   Hij getuigt van verschillende 

persoonlijkheden, uitdrukkingen, achtergronden, nadrukken en taalkundige stijlen. 

2. Gedeeltelijke inspiratie 

God inspireerde de menselijke schrijvers maar gedeeltelijk.  Hij voorzag algemene ideeën 

maar liet de schrijvers daarbij vrij om te bepalen hoe ze deze ideeën zouden uitdrukken. 

Probleem  De Bijbel beweert zelf dat ‘heel’de Schrift volledig geïnspireerd is 

(2Tim.3:16) en dat hij geen fouten bevat (Ps.119:160; Joh.10:35; 1Pet.1:23).  

3. Graduele inspiratie 

Enkel bepaalde delen van de Bijbel (de stukken die handelen over geestelijke zaken) 

werden geïnspireerd.  De andere delen van de Bijbel (geschiedenis, wetenschap etc.) niet 

en kunnen dus fouten bevatten. 

Probleem  Net als bij het vorige beweert de Bijbel volledig geïnspireerd (2Tim.3:16) en 

feilloos (Ps.119:160; Joh.10:35; 1Pet.1:23) te zijn. 

4. Intuïtieve/Natuurlijke inspiratie 

God verkoos sommige hoogbegaafde personen met uitzonderlijke inzichten om de Bijbel 

te schrijven. 

Proleem  Dit zet de Bijbel langs de andere ‘inspirerende’ werken in de plaats van te 

erkennen dat de Bijbel van God kwam doorheen mensen (2Pet.1:20-21). 
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5. Verlichtende/Mystieke inspiratie 

De Heilige Geest vuurde menselijke krachten aan om de Bijbel samen te stellen. 

Dit is hoe inspiratie moet bezien worden: Het was een Goddelijke overdracht toen de 

menselijke auteurs het Woord van God onder woorden brachten. 

Nuttige termen 

 Woordelijke inspiratie 

Ieder woord van de Bijbel is geïnspireerd, niet enkel de ideeën erachter.  

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen 

leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt  (Mat. 4:4). 

 Volledige inspiratie 

Ieder deel van de Bijbel is volledig geïnspireerd. 

Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één 

jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.  (Mat. 5:18). 

 Heldere inspiratie 

De Bijbel is duidelijk en begrijpbaar (in het algemeen; zie 2Pet.3:16).  De doorgaanse 

christen kan de Bijbel zonder speciale training begrijpen. 

De getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid  (Ps. 

19:8b). 

Hoe weten we dat de Bijbel is geïnspireerd? 

1. Inwendige getuige 

De Bijbel noemt zichzelf verschillende keren ‘het Woord van God'.  En hoewel sommigen 

dit een cirkelredenering noemen (we weten dat de Bijbel het Woord van God is omdat hij 

dat zelf zegt), is dit toch van waarde omdat de Bijbel zich niet kan beroepen op een hogere 

bron.  De Bijbel is het hoogste gezag.  Als er een hoger iets was waar beroep op kon 

worden gedaan, zou die autoriteit meer waar en betrouwbaarder zijn dan de Bijbel.   

Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte 

Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een 

mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u 

die gelooft  (1Thes.2:13; cf.2Tim.3:16-17). 
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2. Bevestiging door Jezus 

Tijdens Zijn bediening hier op aarde sprak Jezus hoogachtend over het Oude Testament 

(de enige Schriften die destijds beschikbaar waren) en verwees Hij er geregeld naar.  Als de 

Schriften niet het onfeilbare Woord van God waren, had Jezus het grondig mis en zou Hem 

dat niet gekwalificeerd maken als onze God en Verlosser. 

 Jezus bekrachtigde Bijbelse personen (Mat.12:39-41); 

 Jezus bevestigde het gezag van de Schriften (Mat.4:1-11); 

 Jezus onderbouwde Zijn handelingen vanuit de Schriften (Mat.26:53-54); 

 Jezus stelde dat de Schriften tot in het kleinste detail waar zijn (Mat.5:17); 

 Jezus beweerde de vervulling te zijn van profetieën (Mat.5:18); 

 Jezus gaf aan dat het hele Oude Testament over Hem gaat (Luk.24:25-27). 

3. Verklaring van de zondigheid van de mens 

Het moeilijk om te geloven dat de Bijbel louter door mensen zou zijn geschreven, als je ziet 

hoe negatief het over de mensheid spreekt.  De auteurs deden geen moeite om hun eigen 

tekortkomingen of de algemene verdorvenheid van de mensheid te bedekken. 

De Bijbelse schrijvers spraken herhaaldelijk over hun eigen zwakheden.  Paulus noemde 

zichzelf een ‘ellendig mens’(Rom.7:24) en ‘de voornaamste’zondaar (1Tim.1:15).  Ook 

2Samuel schuwt niet van Davids zonden van overspel en moord (2Sam.11).  Zelfs de 

schrijvers van de Evangeliën haalden geregeld de steeds herhaaldelijke tekortkomingen van 

Jezus discipelen aan – hun verraad, verloochening, ongeloof en zelfzucht. 

De Bijbelse schrijvers hadden ook weinig positiefs te zeggen over de mensheid.  Er is niets 

aan ons dat in zichzelf goed is.  Integendeel, de mensheid word over het algemeen 

beschreven als geestelijk ‘dood’ (Ef.2:1,5), ‘nutteloos’(Rom.3:12), ‘arglistig’(Jer.17:9), 

‘slecht’ (Mark.7:21-23), ‘niet goed’(Mark.10:18) en zonder verlangen om God te 

zoeken (Rom.3:11).  De Bijbel geeft duidelijk aan dat we hopeloos zijn, met een wanhopige 

behoefte aan Gods hulp (Rom.5:8). 

4. Eenheid 

De Bijbel werd door ongeveer 40 verschillende menselijke auteurs geschreven over een 

tijdspanne van ruwweg 1500 jaren.  Deze mensen verschilden redelijk wat van elkaar.  David 

was bijvoorbeeld een herder, Salomo een koning, Mattheüs een tollenaar, Paulus een 

vroegere Farizeeër, Lukas een dokter, Amos een boer en Petrus een visser.  Ze schreven 

allen onder verschillende omstandigheden, vanop drie verschillende continenten (Europa, 

Azië en Afrika) en in drie verschillende talen (Hebreeuw, Aramees en Grieks).  En toch, 

ondanks al deze verschillen, spreekt de Bijbel zichzelf niet tegen. 
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5. Vervulde profetieën 

God sprak tot mensen en bracht hen op hoogte van de dingen die Hij in de toekomst zou 

gaan doen.  Veel van deze dingen werden beschreven in de Bijbel en velen ervan zijn 

vervuld.  Zo waren er bijvoorbeeld tenminste 300 profetieën over de Messias voordat Hij 

ter wereld kwam.  Jezus Christus vervulde ze allemaal volledig. 

6. Persoonlijke overtuiging 

Hoewel het van weinig belang zal zijn in een intellectuele discussie, mag ook gezegd 

worden dat God de Bijbel gebruikt om tot de harten van Zijn volgelingen te spreken.  Zijn 

volk hoort de stem van hun Herder doorheen de Bijbel.  ‘Mijn schapen horen Mijn stem 

en Ik ken ze en zij volgen Mij’ (Joh. 10:27).  Maar van de ongelovigen leert de Bijbel: 

‘Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn 

dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld 

worden (1Kor. 2:14). 

John Wesley zie hierover: 

De Bijbel moet ofwel geschreven zijn door God, of door goede mensen, of door 

slechte mensen, of door goede engelen, of door slechte engelen.  Maar slechte 

mensen en slechte engelen zouden dot nooit geschreven hebben omdat de Bijbel 

slechte mensen en slechte engelen veroordeelt.  En goede mensen en goede engelen 

zouden niemand bedroegen door te liegen over het gezag van de Bijbel en beweren 

dat God dit alles geschreven heeft.  En dus moet de Bijbel geschreven zijn door 

Degene die het beweert geschreven te hebben, door God die met Zijn Heilige Geest 

mensen inspireerde om Zijn woorden op te schrijven en daarbij mensen als instrument 

gebruikte om Zijn waarheid weer te geven.2 

 PRAKTISCH 

Waarom is inspiratie zo belangrijk? 

Waarom is het zo belangrijk dat de Bijbel geen fouten bevat en zichzelf niet tegenspreekt?  Hoe 

zou dit je beeld over het gezag van de Bijbel beïnvloeden?  Als de Bijbel fouten zou bevatten 

zouden we hem hoogstwaarschijnlijk gaan zien als één van de vele werken van feilbare mensen, 

en niet van een volmaakte God.  Als de Bijbel zichzelf zou tegenspreken zouden we hem zien als 

een boek dat geschreven werd door verschillende auteurs met verschillende zienswijzen, en niet 

als een boek dat door God geïnspireerd werd. 

Het komt er eigenlijk op neer dat als de Bijbel niet door God zou zijn geïnspireerd, dat hij niet 

meer gezag zou hebben dan eender welk ander boek uit de bibliotheek.  Omdat hij door God 
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geschreven is kunnen we erop vertrouwen dat hij nuttig is ‘om daarmee te onderwijzen, te 

weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God 

toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2Tim. 3:16-17). 

 GROEPSVRAGEN 

1. Wat zou de Bijbel voor jou nog betekenen als hij fouten zou bevatten? 

2. Welke gevolgen zou het voor jou hebben als de betrouwbaarheid van de Bijbel 

twijfelachtig zou zijn? 

3. Hoe verandert het feit dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, volledig waar en 

zonder enige fout, je leven? 

 MEMORIEVERS 

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, opdat de mens die God 

toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust  (2Tim. 3:16-17). 

 GEBED 

 Dank God erom dat Hij Zichzelf heeft bekend gemaakt. 

 Loof God om Zijn geschreven Woord, de Bijbel. 

 Prijs God voor het bewaren en beschermen van Zijn volmaakte Woord. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Overgenomen van H. Wayne House, Charts of Christian Theology and Doctrine (Grand Rapids: Zondervan, 1992), p. 23. 

2 Geciteerd door John MacArthur in Ephesians  (Chicago: Moody, 1986), pp. 368–69. 
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