1. Is er nog wel iets over dat u kunt vertrouwen?
In deze moreel uitdagende tijden waar miljarden door
fraude worden verduisterd; als ze al vertrouwd worden,
geestelijke leiders valse leiders blijken te zijn, waar politieke
leugens bijna normaal schijnen te zijn; Waar degenen waar
je het meest afhankelijk van bent je vaak het diepst kwetsen
blijft er dan nog wel iets over waarop je kunt vertrouwen?
Ja! De Bijbel kun je volledig vertrouwen. Waarom?
Laten we eens kijken naar het bewijs......

1. W at bew eert de Bijbel over zichzelf?

De Bijbel is geen verzameling van menselijke
ideeën , zijn schrijvers w erden geleid door de
Heilie Geest.

De Bijbel zegt: ´´Elk van God ingegeven
schriftwoord´´. (2. Tim. 3 : 16). Nooit is profetie
voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door
de Heilge Geest gedreven, hebben mensen van
Godswege gesproken´´ ( 2. Petr. 1 : 21).
´´ De schrift kan niet gebroken worden´´. (Joh. 10 :
35).
Antwoord: De bijbel beweert geïnspïreerd te zijn.
Hij is geschreven door mensen die geleid werden
door de Heilige Geest. Van het Woord kan niet
worden bewezen dat het onwaar is.

2. Ho e too nde Jez us Zijn vertrou w en en gelo of in de schrift?

Jezus zei: ´´Er staat geschreven: niet alleen van brood zal de
mens leven´´. Opnieuw staat er geschreven: ´´Gij zult de Here
uw God niet verzoeken´´. Er staat immers geschreven,´´De Here
uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen´´.
Mat. 4 : 4, 7, 10. ´´ Uw Woord is de waarheid´´ Joh. 17 : 17
Antwoord: Jezus citeert de Schrift als Hij de verleidingen van
satan tegemoet treedt. Hij zegt ook dat de Bijbel de waarheid is
Joh. 17 . 17. Jezus citeerde vaak de schrtift als gezag voor de
waarheid.

Jezus citeerde de Bijb el en
steld e dat dit de w aarhei d w as.
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3. Bevestigen de Bijbelprofetieën de inspiratie?

De Bijbel zegt: ´´Ik ben de Here ... nieuwe
dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten,
doe Ik ze u horen. Jes. 42 : 8, 9. ´´Ik immers
ben God ... die van de beginne de afloop
verkondig en van ouds wat nog niet geschied
is´´. Jes. 46 : 9, 10.
Antwoord: Bijbel voorzeggingen van dingen
die in de toekomst zullen gebeuren bevestigen
de inspiratie van de schrift als zij plaats vinden.
Let op de volgende voorbeelden van vervulde
Bijbelprofetieën.

Voord at Cyrus geboren w as noemde God s Bijbel
profeet hem de generaal die Babylon zou omver
w erpen.

A. Er zouden vier wereldrijken verrijzen: Babylon, MedenPerzië, Griekenland, en
Rome (Dan. de hoofdstukken 2, 7 en 8.
B. Cyrus zou de strijder zijn die Babylon zou in nemen Jes. 45 : 1 – 3
C. Na Babylons vernietiging zou het nooit meer bewoond worden. Jes. 13 : 19,20 en Jer.
51 : 37.
D. Onder de natiën zou Egypte nooit opnieuw een heersende positie innemen. Ez. 29 :
14,15; en 30: 12,13
E. Wereld schokkende rampen en vrees tot het einde van de tijd Luk. 21 : 25, 26
F. Morele degeneratie en afnemende geestelijkheid in de laatste dagen 2. Tim.3 : 1 – 5.

4. Kunn en w ij verw achten dat w etensch appelijke uitspraken die in de Bijbel gedaan zijn
ook nauw keurig z ijn?

De Bijbel zegt: ´´Heel Uw Woord is de waarheid. Ps. 119 : 160. ´´De Geest zal u de weg
wijzen tot de volle waarheid´´ Joh. 16 : 13.
Antwoord: Ja, de Bijbel is waar. De heilige Geest die de Bijbelschrijvers leidde spreekt
altijd de waarheid. Hier zijn een paar Bijbel uitspraken die door de wetenschap zijn
bevestigd.
A. ´´Hij hangt de aarde op uit het niet Job. 26 : 7. Dit wetenschappelijke feit is uit het
boek Job, het oudste boek van de Bijbel.
B. ´´Hij troont boven het rond der aarde´´ Jes. 40 : 22. De Bijbel zei al dat de aarde rond is
eeuwen voordat mensen dit uitvonden.
C. ´´Toen Hij voor de wind de kracht vaststelde. Job. 28 : 25. Lang voordat de
wetenschappers dat wisten, zei God dat de lucht kracht heeft.
D. ´´Alle dingen hebben hun bestaan in Hem´´. (Jezus) Col. 1 : 17. Het woord ´´bestaan´´
betekent hier lettelijk ´´tezamen houden´´ of ´´samenhangen´´. Veel Bijbel vertalingen
zetten hier het woord ´´samenhouden´´. Hier is het antwoord aan de atoomwetenschappers
over de zorgelijke vraag over het atoom.
Het werkelijke mysterie van het atoom is niet zijn verlammende megakracht, maar eerder
´´waarom vliegt het atoom niet uitelkaar´´? Wetenschappelijke kennis zegt dat dit zo zou
moeten zijn, maar het is niet zo. Sommige wetenschappers zijn verwonderd over de
raadselachtige kracht, die zij totaal niet kennen, die bijeen houdt.
De Bijbel zegt dat die raadselachtige kracht de Schepper, God zelf is.
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5. Zijn de Bijbels e gez on dheids principes in overeen stemm in g m et de geest van de één en
tw intigste eeu w ?

Antwoord:
A. En uw uitwerpselen bedekken. Deut. 23 : 12, 13. De
Bijbelse voorzieningen uit Mozes tijd, dat uitwerpselen
moeten worden begraven, waren hun tijd 3500 jaren vooruit
spaarden duizende Joodse levens. Nog steeds ontstaan grote
problemen wanneer de hygiëne niet goed in acht genomen
wordt.
B. "Laten wij geen hoererij plegen´´ 1. Cor. 10: 8. het
woord hoererij benoemt alle soorten immoreel sexueel
gedrag. Als dit hedendaagse Bijbel advies gehoorzaamd
was, zou er geen AIDS epedemie bestaan, noch zou het
internationale abortus schandaal zoals dat er nu is bestaan.
C. Laat alcoholische dranken staan, Spr. 23 : 29 – 32 Als
deze zeer doeltreffende Bijbelse oplossingen was toegepast,
bedenk dan eens wat dat zou betekenen.

De verschrti kkelijke plaag A I DS zou
er niet als Gods oud e w etten
betreffende de moraal w aren
gehoorzaam d.

1. Miljoenen alcoholici zouden nuchtere respectabele burgers
worden.
2. Miljoenen gezinnen herenigd.
3. Miljoenen gebroken gezinnen hersteld.
4. Vele duizenden levens gered door nuchter rijgedrag.
5. Duizenden regerings – zakelijke en andere leiders zouden met
een helder verstand beslissingen nemen.
6. Miljoenen dollars zouden beschikbaar zijn voor humanitair
gebruik.
De w ei gering om afstan d te
doen van alcohol heeft voo r
velen ongekende ellend e
geb racht.

Noot : God vertelt ons niet alleen hoe te slagen temidden van

schokkende dagelijkse problemen, maar Hij geeft ons ook
wonderbare kracht om dat te doen 1. Cor. 15 : 57; Phil. 4 : 13; en Rom. 1 : 16. Bijbelse
gezondheids beginselen worden openbaar gemaakt en zijn wanhopig nodig, maar er zijn
wienig mensen die er naar luisteren (voor meer over gezondheid zie studie 13)
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6. Zijn de histo risch e uits praken van de Bijbel n au w keurig?

De Bijbel zegt. Ik ben de Here die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt.
Antwoord: Ja, Bijbels historische uitspraken zijn nauwkeurig.
Wat God in Zijn boek zegt is waar. Soms kan het zijn dat het
bewijs om bepaalde historische feiten uit de Bijbel te
ondersteunen, tijdelijk nog niet is gevonden, maar op den duur
komt het bewijs toch boven water. Let op het volgende:

Oude kunstvoorw erp en die door
archeolo gen zijn opg eg raven ,
bevestigen herhaal delijk de
nauw keurighei d, w aarhei d van
de Bijbel .

A. Jarenlang hebben sceptici gezegd dat de Bijbel
onbetrouwbaar was omdat het Hittitische volk daarin
wordt genoemd Deut. 7 : 1 en steden als Ninevé jona 1
: 1,2 en Sodom Gen. 19 : 1 waarvan zij ontkenden dat
die ooit hadden bestaan. Maar nu heeft de moderne
archeologie bevestigd dat die alle drie inderdaad hebben
bestaan.

B. De critici zeiden ook dat de Bijbel Bélsazar noemde Dan. 5 : 1 en Sargon Jes. 20 : 1
die nooit bestaan hebben. Weer: Nu is bevestigd dat zij wel degelijk hebben bestaan.
C. Sceptici zeiden ook dat het Bijbelverslag van Mozes niet betrouwbaar was omdat er
sprake is van schrijven Ex. 24 : 4 en van wagens met wielen Ex. 14 : 25 die geen
van beide in die tijd bestonden zeiden zij, vandaag de dag weten zij beter.
In een bepaalde tijd werden aan 39 koningen van het oude Israel en Juda, die gedurende
het verdeelde koninkrijk heersten, echtheid verleend, alleen door het Bijbelverslag, dus
zagen critici het als versinsels. Maar toen vonden archeologen spijkerschrift verslagen
die veel van deze koningen noemden en opnieuw werd het bijbelverslag nauwkeurig
bewezen. Herhaaldelijk is bewezen dat critici fout waren als nieuwe ontdekkingen
Bijbelse mensen, plaatsen en gebeurtenissen bevestigen , zo zal het altijd zijn.
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7. Eén van de groo tste w o nderen van de Bijbel is de éénheid ervan, den k eens n a over de
volgen de verbazin gw ekkende feiten :

Antwoord:
A. De 66 boeken van de Bijbel werden geschreven.
1. Op drie continenten.
2. In drie talen.
3. Door 40 verschillende mensen, koningen,herders,
wetenschappers,rechtsgeleerden, een generaal, vissers, priesters,
en een arts.
4. In een periode van ± 1500 jaren.
5. Over de meest omstreden onderwerpen.
6. Door mensen die elkaar in de meeste gevallen nooit hadden
ontmoet.
7. Door schrijvers van wie opleiding en achtergrond zeer
verschillend waren
B. Toch, hoewel het totaal onbegrijpelijk lijkt,
1. Behouden de 66 boeken de harmonie onder elkaar
2. Vaak worden nieuwe begrippen over een onderwerp
weergegeven, maar deze begrippen ondermijnen niet wat de
ander Bijbelschrijvers over hetzelfde onderwerp zeggen.
C. Over ontstellend gesproken.
Vraag mensen die van dezelfde gebeurtenis getuige zijn geweest of zij ieder een verslag
willen geven over het gebeurde. Zij zullen een heel verschillend verhaal vertellen en bijna
altijd elkaar ergens tegenspreken. Toch leest de Bijbel, die door 40 schrijvers in een periode
van ± 1500 jaar is neer gepend, alsof zij geschreven is door één grote Geest.
En inderdaad het waren: heilige mensen die door de Heilige Geest gedreven, van Godswege
hebben gesproken 2. Petr. 1 : 21. De Heilige geest dreef hen allen.. Hij is de echte
Bijbelschrijver. De vier evangelieën verschillen soms in de manier waarop ze over de zelfde
gebeurtenis rapporteren, maar ze vullen elkaar aan.
.

8. W elk bew ijs van Bijbel ins piratie w o rdt gevon den in mensen levens?

De Bijbel zegt: ´´Zo is dan wie in Christus is een nieuwe
schepping; het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is
gekomen´´. 2 Cor. 5 : 17.
Antwoord: De verouderde levens van hen die Jezus
volgen en de schrift gehoorzamen leveren het
hartverwarmenste bewijs van de inspiratie van de Bijbel.
De dronkaard wordt nuchter, de immorele rein, de
verslaafde vrij, de goddeloze eerbiedig, de angstige
moedig, en de lompe vriendelijk.
Het aannemen van Chri stus en het
gehoorzamen van de sch rift, verandert
een dron ken, immo rele godd eloze
zondaar in een liefheb bend e nuchtere
christen , dit feit kunnen scep tici niet
verkl aren.
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Een Amerikaanse scepticus bezocht een eiland waarvan de
inwoners oorspronkelijk kannibalen waren. Toen hij een
oude man de Bijbel zag lezen, lachte hij hem uit omdat hij
een boek vol sprookjes las die al ontmaskerd waren.
De inboorling lachte naar hem en zei: ´´Vriend wees
dankbaar dat wij dit boek lezen, anders hadden wij je als
avondeten opgediend´´. De Bijbel verandert mensen echt en
dit verbazingwekkende feit bevestigt zijn inspiratie.

Christenen hebben een innerlijke
vreugd e en vrede die anderen niet
hebben .

9

W elk bew ijs van ins piratie van de Bijbel komt er n aar boven als w ij de ou d
testamentische prof etieën van de kom en de Mess ias vergelijken m et de n ieu w
testamentische gebeu rtenissen in h et leven van J ezus?

De Bijbel zegt: ´´En hij begon bij Mozes en bij de profeten en legde hun uit, wat in al de
schriften op Hem betrekking had´´. Luk. 24 : 27. ´´ Want onvermoeid besteed hij (Apollos)
De Joden in het openbaar en bewees uit de schriften, dat Jezus de christus is. Hand. 18 : 28
Antwoord: De oud testamentische voorzeggingen over de komende Messias waren zo
gedetailleerd en zo duidelijk door Jezus van Nazareth vervuld dat zowel Jezus als Apollos
deze profetieën gebruikten om aan de Joden te bewijzen dat Jezus inderdaad de Messias was.
Er zijn meer dan 125 van deze profetieën, Laten we eens kijken naar slechts 12 ervan.
Profetie
In het oude Testament nieuwe Testamentische vervulling
1. Geboren in Bethlehem

Micha 5 : 2

Mattheus 2 :1

2. Geboren uit een maagd

Jesaja 7 : 14

Mattheus 1 : 18 – 23

3. Uit het geslacht van David

Jeremia 23 : 5

Openbaring 22 : 16

4. Moord poging door Herodes

Jeremia 31 : 15

Mattheus 2 : 16 – 18

5. Verraden door een vriend

Psalm 41 : 9

Johannes 13 : 18,19, 26

6. Voor 30 zilverlingen verkocht

Zacheria 1 : 12

Mattheus 26 : 14 – 16

7. Gekruisigd

Zacharia 12 : 10

Johannes 19 : 1618,37

8. Voor Zijn kleding het lot geworpen Psalm 22 : 18

Mattheus 27 : 35

9. Geen beenderen gebroken

Johannes 19 : 3136

Ps. 34 : 20; Ex 12:46

10. Begraven in het graf van een rijke Jesaja 53 : 9

Mattheus 27 : 5760

11. Jaar en uur van Zijn dood

Dan. 9:26,27; Ex 12:6

Mattheus 27 : 4550

12. De derde dag opgewekt

Hosea 6 : 2

Handelingen 10: 3840
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Jezus vervulde meer dan 125 oud
testamentisch e pro feti eën
betreffende de Messias.

Dr. Peter Stoner, vroeger voorzitter van het departement van
wiskunde, en bouwkunde aan het college van Pasadena in
Californië werkte meedere jaren met 600 studenten om het
principe van, waarschijnlijkheid toe te passen op de profetieën
van de toekomst van de Messias. Zij kozen maar acht van de
vele beschikbare profetieën en besloten uiteindelijk dat de
kansen dat alle acht zouden worden vervuld in één mensenleven
was; één op de 1.000,000.000.000.000.000.000.000.000.000...
Wat zou er overblijven van de meer dan 125 profetieén over de
Messias? Het zou gewoon niet gebeuren.

W elk gro ot voo rdeel h eeft ieman d die de Bijbel en Go ds geïnspireerde W o ord
10. aanneemt?

De Bijbel zegt: ´´Ik heb meer inzicht dan de ouden, want Ik
bewaar uw bevelen ´´. Ps. 119 : 100. ´´Uw gebod maakt mij
wijzer dan mijn vijanden´´. Ps. 119 : 98. ´´Want zoals de
heuvelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn gedachten
hoger dan uw gedachten´´. Jes. 55 : 9.
Antwoord: Iemand die het Woord van God aanneemt zal
spoedig het antwoord weten op vele complexe uitdagingen
waar wereldse geleerden nooit achter komen. De Bijbel leert
bijvoorbeeld

De Bijbel leert dat de aard e in 6
letterlijke dagen geschapen is.

A. Dat God de aarde en alle levende organismen schiep in zes letterlijke dagen van 24
uur. (Exodus 20:11; Psalm 33:6, 9).
B. Een wereldwijde vloed alle leven vernietigde behalve in de zee en hetgeen in de ark
van Noach was (Genesis de hoofdstukken 6,7,8.
C. De verschillende wereldtalen begonnen bij de toren van Babel (Genesis 11:19).
God die altijd heeft bestaan en alles weet, deelt
de bovenstaande drie waarheden met ons,
wetende dat we ze uit onszelf nooit zouden
hebben kunnen bedenken. Nu kennen wij
´´onvolkomen´´ 1. Cor. 13 : 9. Gods kennis is
´´onnaspreurlijk´´ Rom. 11 : 33.
Evolutionisten nooit de leeftijd van de aarde
weten omdat die geschapen werd met een
Het bij belverslag van de zondvlo ed voorziet in de
schijnbare leeftijd, net als Adam en Eva het
antw oo rden w aar w erled se geleerd en naar zoeken .
paar was op hun tweede levensdag nog maar
één dag oud, maar zij leken volwassenen. De menselijke meetinstrumenten kunnen die
ogenschijnlijke leeftijd niet toestaan. In dergelijke gevallen zijn die niet betrouwbaar.
Geloof de Bijbel en je zult altijd voorliggen op speculaties van wereldse geleerden en de
wereldwijzen.
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11. W elke cruciale w ereld gebeu rten issen hebben de macht en aantrekkin gskracht van de
Bijbel scherp in beeld gebrach t?

Antwoord: De mislukking en inéénstorting van het
communisme en de verzwakking en inconseqentie van de
evolutie theorie hebben de Bijbel voor het voetlicht gebracht.
Noot: De Unie van Soviët Socialistische republiken hebben
geprobeerd het communisme , het atheisme en ook de
evolutie tot het voornaamste leerstuk van het maxisme te
maken. Die alle hebben gefaald.
De daaruit voortkomende nieuwe democratieën realiseren
Toen het communisme inéén
zich dat er maar één ding is dat zal werken, en bijna
stortte keerd en zijn aanhang ers
zich tot de Bijbel als de enige hoo p
éénstemmig roepen zij naar het christendom uit: breng ons de
voor het volk..
Bijbel en christelijke prediking en onderwijs.
Wij moeten bouwen op de onwankelbare grondslag van gebed en het christelijke geloof.
Dat is met niets te vergelijken. Noch iets anders dat antwoord geeft op de grote
levensvragen en vrede brengt in de harten van ons mensen. Laat ons alstublieft niet
wachten. We hebben nu wanhopig behoefte aan de Bijbel, God en christendom´´ . Opnieuw
heeft Gods Woord getriomfeerd.

Evenals het communisme verliest de evolutie zijn invloed en geloofwaardigheid. Wij moeten
bedenken dat het niets anders is als een onbewezen rommelige theorie , wij zullen drie
punten noemen.
1. Het boek van Robert Gentry (Creation tiny Mystery) heeft vele
evolutionisten verward door zijn klaarblijkelijke duidelijke bewijs
voor schepping in één ogenblik. Geheim in de rotsen een
gemakkelijk te begrijpen boek gefaseerd op zijn onderzoek.
(misschien te koop bij Amezing Facts)
2. De recente demonstratie van de moleculaire biologie dat de
enkele cel enorm ingewikkeld is, maakt de toevallige oorsprong
van leven in een enkele cel tot een wiskundige ongerijmdheid.
3. De nu door wetenschappelijke metingen vastgestelde
verschillende tijden van de lagen in de grand canyon, in
tegenstelling tot de metingen die eerder waren vastgesteld door
evolutionisten schijnen nu zorgeloos en onverantwoordelijk.

W are w etenschap is al tijd in
harmonie met de Bijb el
omdat God van beid e de
Schepper is .

De Bijbel heeft unversel e aantrekkingskracht omdat die
ons voorziet van duid elijke antw oo rd en op de
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12 W aaro m heeft de Bijbel zo´n univers ele aantrekkin gs kracht?

De Bijbel zegt: ´´Uw Woord is een … licht op mijn pad´´ Ps.119 . 105. ´´Deze dingen heb
Ik tot u gesproken … opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde´´ Joh.
15 : 11. ´´Naar Gods beeld schiep Hij hen´´. Gen. 1 : 27. ´´Laat zo uw licht schijnen voor de
mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken´´
Mat. 5 : 16. ´´Ik kom weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben
Joh. 14 : 3.
Antwoord: Omdat de Bijbel de verwarrendste levensvragen beantwoordt.
A. Waar ben ik vandaan gekomen? God schiep ons naar Zijnbeeld. Wij zijn niet per
ongeluk opgedoken als niets zeggende klodders uit één of ander oeroud slijm. Wij zijn zoons
en dochters van God de machtige Koning. Gal. 3 : 26. Wij zijn voor God zo kostbaar dat
toen Adam en Eva zondigden, Hij Zijn Zoon gaf om te sterven en de prijs betaalde voor onze
zonde, zodat wij vrij zouden zijn. Hij wil ons herstellen naar Zijn beeld en dan binnenkort
ons terug brengen naar Eden, het thuis dat Adam en Eva kwijtraakten.
B. Waarom ben ik hier? Onze doelstellingen voor het dagelijks leven zouden moeten zijn
de wondervolle Bijbelse antwoorden te ontdekken op de verwarrende problemen en Jezus
aanbod om ons te herstellen naar Zijn beeld aan te nemen.
Ik ben God dankbaar dat Hij mij antwoorden heeft gegeven op de verwarrendste
levensvragen Rom. 8 : 29.
C. Wat heeft de toekomst voor mij in petto? Giswerk over de toekomst bestaat niet,
Jezus zal heel spoedig komen om Zijn volk mee te nemen naar het fabelachtige thuis dat Hij
voor hen in de hemel heeft toebereid

13. Daar zullen zij met grote vreu gde en gelu k vo or eeuw ig leven.

Antwoord:
Ja,
Nee

Belangr ijke vr agen beantwoor d
1. I k h eb er aanstoo t aan geno men dat de Bijbel z u lke w eerzin w ekkende leven dige
besch rijvingen van de zon de in de levens besch rijvingen van bijbels e person en geeft. I s dat
w erkelijk no dig? R om einen 15 : 4.

Ja, dat is één van de grote feiten die de Bijbel geloofwaardig maken. De meeste biografieën
slaan vaak de slechte dingen over, of verzachten die en overdrijven het goede. Het te
vertellen zoals het is geeft de mensen de overtuiging dat de Bijbel te vertrouwen is: er
wordt niets verbloemd. Verder is het de strategie van satan de mensen ervan te overtuigen
dat zij zulke grote zondaars zijn dat God ze niet kan, of wil redden. Wat een vreugde
ervaren die mensen als hun mensen worden getoond als zijzelf (of slechter) die God van
zonde verlost en rechtvaardigt. Rom. 15 : 4.
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2. I s de Bijbel helemaal geïnspreerd?
2. Tim.3 : 16.

Velen gelo ven dat alleen gedeelten dat zijn.

De Bijbel geeft het antwoord; ´´Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te
onderrichten´´. 2. Tim. 3 : 16. De Bijbel bevat niet alleen het woord van God; maar Hij is
het Woord van God. De Bijbel is de informatie en handleiding voor een mensenleven.
Negeer er iets van en je zult onnodige moeilijkheden en problemen hebben.

3. De Bijbel is een ou d bo ek met ou derw ets e bew o ordin gen en begrippen, den kt u n iet dat
het o nveilig is om te vertou w en op iets dat z o ver verw ijderd is van o nze verlichte tijd?
1. P etr. 1 : 25

Nee, de leeftijd is in het voordeel van de Bijbel, feitelijk is dat één van de bewijzen van
inspiratie. De Bijbel zegt: ´´Het woord des Heren blijft in der eeuwigheid´´. 1. Petr. 1 : 25.
De Bijbel staat als een rots. Het is Gods boek. Zijn Woord, het kan niet vernietigd worden.
Mensen, en zelfs volken hebben de Bijbel verbrand, verbannen en getracht die in discrediet
te brengen en te vernietigen, maar zij hebben zichzelf daarmee in discrediet gebracht. Zij
zijn verdwenen en hun aanvallen op de Bijbel zijn vergeten. Toch blijft de Bijbel een best
seller, waar voortdurend vraag naar is. Miljoenen zouden ervoor willen sterven, als dat
nodig was. Zijn boodschap komt van God en is voor 100% bij de tijd, bidt voordat je erin
studeert en vraag God je hart te openen onder het lezen.
4. Somm igen van de m eest briljante m ens en ter w ereld, die de Bijbel z orgvuldig h ebben
bestudeerd, den ken dat niemand die kan begrijpen , als de Bijbel w erkrlijk Go ds bo ek is, zou
iedereen dan niet in staat m oeten zijn die te begrijpen? 1 Cor. 2 : 13.

Pientere mensen die vrijwel alles kunnen begrijpen en uitleggen worden vaak snel een halt
toegeroepen op hun pad als zij de Bijbel lezen. De reden is dat geestelijke dingen geestelijk
worden onderscheiden 1 Cor. 2 : 13, 14. De diepe dingen van het woord zullen nooit
begrepen worden door een wereldse geest hoe briljant ook. Tenzij iemand eerlijk zoekt naar
een ervaring met God, kan hij de dingen van God niet begrijpen. De Heilige Geest die de
Bijbel uitlegt Joh. 16 : 13; en Joh. 14 : 26 wordt door de vleselijke wereldse geest niet
begrepen. Aan de andere kant ontvangt de nederige zelfs niet opgeleide christen die de
Bijbel bestudeert een verbazingwekkend begrip door de Heilige Geest Mat. 11 : 25 en
1 Cor. 2 : 9,10.
5. De Bijbel staat vol fo uten. Ho e kan ik geloven dat de Bijbel geïs pireerd is?

J es 28 : 9

De overweldegende meerderheid van zogenaamde fouten in de Bijbel, daarvan is
aangetoond dat het eenvoudig beoordelingsfouten zijn geweest of gebrek aan begrip aan de
kant van hen die de klacht inbrengen. Het zijn helemaal geen fouten, maar alleen verkeerd
begrepen waarheid. De geïnspireede Bijbel:
1. Zal je altijd de waarheid vertellen
2. Zal je nooit misleiden.
3. Kan volledig vertrouwd worden.
4. Is betrouwbaar en gezaghebbend, niet alleen in geestelijke zaken maar ook over andere
onderwerpen, inclusief geschiedenis en wetenschap.
Satan graaft altijd één of andere veronderstelde fout op in de Schrift, hetgeen niet verrassend
is. Hij vond zelfs in God en in de hemel fouten. In sommige gevallen hebben copiëïsten
misschien iets verkeerd overgenomen, maar geen enkele veronderstelling in welk geval ook,
heeft invloed op de waarheid van Gods Woord. Leerstellingen zijn niet opgebouwd op één
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Bijbelgedeelte, maar op het totaal van Gods geboden, over welk onderwerp dan ook. Wij
zijn ons niet bewust van welke fout van enige aard, die invloed zou kunnen hebben op de
betrouwbaarheid van de inhoud van de Schrift. Toch zijn er enkele dingen in de Schrift die
moeilijk met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. Er zal altijd ruimte voor twijfel
zijn. Wij geloven dat zelfs beweerde fouten die nog niet volledig zijn uitgelegd spoedig
zullen worden getoond als loos alarm (zoals ook in het verleden is gebeurd) des te harder
mensen werken om de Bijbel te ondermijnen des te helderder het licht ervan straalt.

SAMEN VATTING
1. Welke vervulde profetiën bevestigen de insiratie van de Bijbel?

(4)

Cyrus zou Babylon innemen.
Ronald Reagan zou president van de V.S. worden.
Egypte zou nooit weer een sterke leidende natie worden.
De moraal zou in de laatste dagen achteruitgaan.
Duitsland zou een droogte kennen van 20 jaar.
Het eens vernietigende Babylon zou nooit meer worden bewoond.

2. Jezus toonde Zijn geloof in de inspiratie van de Bijbel door:

(1)

Luid over dat onderwerp te spreken.
Eruit te citeren als Hij leerde.
Vuur neer te roepen op de twijfelaars
het vanaf de treden van de tempel te verkondigen.

3. Welke wetenschappelijke feiten uit onderstaande lijst noemt de Bijbel ? (3)
De aarde is rond.
Lucht heeft gewicht.
God weerhoudt het atoom om uit elkaar te vliegen.
De formule van water is 'H2O'.
Zeewater is zout.

4. Welke van de onderstaande gezondheidsregels staan in de Bijbel ? (2)
Drink per dag 6 liter water.
Laat alcoholische dranken staan.
Loop hard elke ochtend en avond.
Onthoud je van immoreel sexueel gedrag.

5. De volgende uitspraken over de Bijbel zijn waar: (4)
Ongeveer 40 mensen hebben geholpen de Bijbel te schrijven.
De Bijbel is geschreven over een periode van 10.000 jaar.
Alleen gedeelten van de Bijbel zijn geïnspireerd.
De werkelijke Bijbelschrijver is de Heilige Geest.
De Bijbel is een bestseller
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6. Welke van de volgende voorzeggingen handelen over het leven van de Messias ? (3)
Zou geboren worden in Nazareth.
Zou vaak naar de hemel vliegen.
Zou voor 30 zilverstukken worden verkocht.
Herodes zou trachten hem te doden.
Zou gekruisigd worden.
Zou na zeven jaar opgewekt worden ten leven

7. Welke regel in de Bijbel zou AIDS hebben kunnen voorkomen als die was opgevolgd ? (1)
Wees sexueel niet immoreel.
Dient geen gesneden beelden.
Eet regelmatig

8. Welke onderstaande uitspraken over de evolutie zijn waar ? (1)
Het is een niet bewezen theorie
Het ondermijnt het christendom.
Het is een bewezen feit.
Het bewijst dat menselijke wetenschap gemeenschappelijke voorouders hebben.
Het is een sterke leerstelling van het Communisme

9. Welke onderstaande uitspraken helpen om de Bijbelse inspiratie te bewijzen ? (5)
De levensbeschrijvingen bevatten zowel het kwade als het goede.
De levens van Bijbel volgelingen veranderen.
Oud testamentische profetiëen over de Messias zijn door Jezus vervuld.
De vier wereldkoninkrijken werden erdoor voorzegd.
Zijn éenheid.
Hij voorzegt de dag en het uur van Jezus wederkomst.

10. God schiep de aarde in zes letterlijke dagen van 24 uur. (1)
Waar
Niet waar

11. In de dagen van Noach vernietigde een wereldwijde vloed alles wat leefde, behalve
hetgeen in de zee leefde en wat in de ark was. (1)
Waar.
Niet waar.

12. De verschillende wereldtalen hebben hun oorsprong bij de toren van Babel (1)
Waar.
Niet waar.
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