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SLOTAKKOORD
Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: ‘Is de Bijbel historisch gezien wel te vertrouwen?’
In de kerk hebben we een bijzondere band met de Bijbel. Je zou kunnen zeggen dat het geloof in
God ook een bepaald vertrouwen in de Bijbel met zich meebrengt. Dit vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Voor veel mensen in onze tijd is de Bijbel niet meer dan een oude verzameling geschriften, achterhaald door de moderne wetenschap. In de loop van de tijd is de betrouwbaarheid van
de Bijbel ter discussie gesteld. Er zijn echter goede redenen aan te voeren voor de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Twee belangrijke argumenten voor de betrouwbaarheid van de berichtgeving rond Jezus zien er bijvoorbeeld als volgt uit: (1) Het evangelie is van een zeer vroege
datum. Te vroeg om compleet verzonnen te zijn. Op verschillende plaatsen (Markus 15:21 en 1.
Kor.15) worden getuigen genoemd waar de lezers navraag kunnen doen. Blijkbaar voelden de
schrijvers van het Nieuwe Testament zich heel zeker van hun zaak. Zoals zij schreven, was het
gebeurd. (2) Er staat in het Nieuwe Testament teveel negatieve informatie over de christelijke
kerk en haar eerste leiders en volgelingen om dit als opgeblazen propaganda voor de kerk af te
doen. De dood van Jezus aan een kruis was een regelrechte aanfluiting. Ook Jezus’ twijfels en
aanvechtingen worden benoemd. Vrouwen worden als eerste getuigen opgevoerd van de opstanding van Jezus, terwijl hun stem in die dagen weinig voorstelde. Tenslotte worden allerlei ruzies,
gevallen van jaloezie en zwakheden van kerkleiders niet verzwegen. Twee belangrijke argumenten
voor de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Je hoeft je door allerlei cynische toespelingen
op de Bijbel niet al te zeer van de wijs te laten brengen. Tenslotte: ons vertrouwen in het Woord
van God rust in eerste instantie niet op goede en degelijke argumenten. Het is de Geest zelf die
ons in ons hart overtuigt van de waarheid van het Woord van God!

Om verder te lezen
Markus 15:21, Markus 16, 1. Korinthe 15:1-8. NGB artikel 5.
Om over door te praten
•
•
•

Hoe gaat u om met vragen rond de betrouwbaarheid van de Bijbel?
Wat doen deze vragen u/jou?
Bespreek met elkaar nog eens de twee genoemde argumenten voor de historische betrouwbaarheid van de Bijbel.

Gebed
Kom Schepper Geest en versterk in ons uw getuigenis van de dood en opstanding van Jezus
Christus. Kom Schepper Geest en versterk in ons hart de liefde tot de Vader en zijn Woord.
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