
5. HET GETUIGENIS VAN JEZUS 
Het laatste en voor christenen zeer 

belangrijke punt is het getuigenis van 

Jezus Zelf. De Bijbel is namelijk veel méér 

dan een historisch betrouwbaar document. 

Tijdens Zijn leven op aarde riep Jezus mensen 

ertoe op om het Oude Testament te onder-

zoeken, omdat daarin het eeuwige leven te 

vinden is (Bijbel, boek Johannes, hoofdstuk 

5, vers 39). Het Oude Testament ziet uit naar 

de komst van Jezus. Hij is het antwoord op 

de ellende die mensen over zichzelf gehaald 

hebben. door God ongehoorzaam te zijn. Hij is 

de beloofde Messias (Verlosser). 

In het Nieuwe Testament lees je over Zijn ge-

boorte, leven, sterven én opstanding uit de 

dood. Hij ging naar de hemel en zal ook weer 

terugkomen. Dan zal Hij het eindoordeel vel-

len over degenen die dan leven én degenen 

die al gestorven zijn. Daarin zal Hij alles dat zij 

gedaan hebben mee laten wegen. Hoe dat zal 

zijn? Daarover lees je o.a. in het boek Open-

baring. Het laatste boek van de Bijbel. Voor 

iedereen die in Jezus geloofd heeft, zal dit een 

dag zijn van grote vreugde. Maar voor iedereen 

die zich van Jezus heeft afgekeerd, zal dit de 

meest verschrikkelijke dag zijn. Daarom is het 

zo belangrijk om de raad van Jezus ter harte te 

nemen en de Bijbel te lezen en te bidden of Hij 

ook jouw Verlosser wil zijn. 
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1. SAMENHANG TUSSEN BOEKEN  
De samenhang en symmetrie tussen de 66 

boeken die de Bijbel telt, is verbazingwek-

kend. De boodschap van de Bijbel is als een 

telkens terugkerend refrein: God heeft het 

beste met de mensen voor, ondanks dat keren 

zij zich na korte of langere tijd van Hem af en 

brengen zichzelf en anderen in de problemen. 

God ziet de ellende van de mensen en grijpt in, 

Hij redt.

De tientallen verschillende schrijvers -die ook 

nog eens in verschillende tijden en omstan-

digheden leefden- vertellen elk deze bood-

schap. Ter vergelijking: als je in onze tijd aan 

verschillende auteurs zou vragen om over een 

bepaald onderwerp te schrijven, is de kans 

klein dat ze allemaal dezelfde boodschap zul-

len uitdragen. Laat staan wanneer je de peri-

ode waarin de schrijvers leven, zou uitsmeren 

over meerdere eeuwen in verschillende (cul-

turele) omstandigheden. Deze bijzondere 

samenhang tussen de boeken van de Bijbel is 

ontstaan omdat de teksten niet door mensen 

bedacht zijn. Bij alles wat ze schreven, zijn de 

auteurs geïnspireerd door God Zelf. Dit kun je 

ook lezen in de Bijbel in de tweede brief van 

Petrus, hoofdstuk 1, vers 21.  

De Bijbel is Gods bericht aan de mensheid. 

Het is een liefdevolle uitnodiging om terug 

te keren tot onze Maker. God gebruikt Zijn 

Woord om mensen geloof te geven. Hij roept 

mensen niet op om te geloven tegen de 

bewijzen in, maar leert ze juist om zich te 

onderwerpen aan de bewijzen die er zijn.

Hieronder lees je er vijf. 

2. VERVULDE PROFETIEËN  
De Bijbel bevat veel profetieën. Tientallen 

van deze voorzeggingen in het Oude Tes-

tament (het eerste deel van de Bijbel) zijn al 

uitgekomen. Variërend van de wegvoering 

en terugkeer van het volk van Israël, tot de 

komst van Jezus (de Zoon van God) naar 

deze aarde. Al deze gebeurtenissen stonden 

-vaak al eeuwen- van tevoren op schrift. Zo 

kun je lezen in de Bijbel in het boek Micha, in 

hoofdstuk vijf, dat Jezus geboren zou worden 

in Bethlehem. Dit boek dateert uit 750-700 

vóór Christus. 

3. EERLIJKHEID OVER EIGEN ZONDEN  
De eerlijkheid van de verschillende Bijbel-

schrijvers over hun eigen fouten en gebreken 

valt op. Wij mensen zijn geneigd alleen het 

goede van onszelf te benadrukken. Maar in 

de Bijbel wordt niets weggemo� eld of mooi-

er gemaakt dan het is. 

Blijkbaar werden deze auteurs aangespoord 

door iets dat hun eigen belang oversteeg. 

Ze schreven eerlijk over hun misstappen en 

slechte karaktereigenschappen. Daardoor 

schittert Gods genade en ontferming des te 

meer. Dwars door deze levensverhalen heen. 

Dit lees je bijvoorbeeld in de Psalmen (liede-

ren) van David of in de brieven van Paulus. 

4. HISTORISCHE BETROUWBAARHEID  
De Bijbel geniet betrouwbaarheid als histo-

risch document. Vele opgravingen en vonds-

ten ondersteunen de Bijbelse geschiedschrij-

ving. Daarnaast zijn er tientallen bronnen 

buiten de Bijbel die vele feiten over Jezus’ 

leven en leer bevestigen. Dat is heel veel voor 

iets dat 2000 jaar geleden plaatsvond in een 

uithoek van het grote Romeinse Rijk.  

IS DE BIJBEL BETROUWBAAR?

De Bijbel is toch geschreven door 

mensen? Hoe kun je dan zeggen 

dat de Bijbel het Woord van God is? 

En trouwens, dat zeggen moslims 

ook over de Koran. Waarom zouden 

christenen dan gelijk hebben?

Dit zijn begrijpelijke vragen. Misschien herken 

je ze wel. Want iedereen kan wel met een 

boek in de hand roepen dat wat daarin staat 

van kaft tot kaft waar is. Dat neem je dan niet 

zonder meer aan. Toch?

Christenen geloven ook niet zómaar dat de 

Bijbel het Woord van God is. Ze hebben daar 

goede redenen voor. 


