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Fundamentele Leerstellige Werkbladen 
Les 1: De inspiratie van de Bijbel 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm  
Vertaalde versie: http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling/bewerking door M.V. 

 

1. De namen van de Bijbel 
Net zoals we leren over God vanuit de Namen die gegeven zijn om Hem te beschrijven, zo kunnen 
wij leren over de Bijbel vanuit zijn verschillende benamingen. Hier zijn er enkele: 
 “Het Woord van God” (Hebreeën 4:12). De Bijbel is geen menselijk boek, gevuld met mense-
lijke ideeën, gedachten en opinies. Het is Gods Woord. God is de Auteur van dit verbazingwekkend 
boek. Vergelijk Romeinen 10:17. 
 “Het Woord van de waarheid” (2 Timotheüs 2:15). Dit Boek is de waarheid, de hele waarheid, 
en niets dan de waarheid. De Bijbel is geheel betrouwbaar. Er staan geen dwalingen in. Als het 
Gods Woord is, hoe kan het dan dwaling bevatten?! 
 “Het Woord van het leven” (Filippenzen 2:16). De Bijbel is een “LEVEND” Boek (zie Hebree-
en 4:12 waar van Gods Woord wordt gezegd dat het “levend” is). Wanneer de boodschap van de 
Bijbel begrepen en geloofd wordt, worden levens veranderd (2 Korinthiërs 5:17). De persoon die 
gelooft in de Christus van de Bijbel “heeft eeuwig leven” (Johannes 6:47). 
 “De heilige Schriften” (Romeinen 1:2). Het woord “Schriften” betekent “geschriften” en het 
woord “heilig” betekent dat deze geschriften anders zijn dan, en apart gezet van, andere geschriften. 
Er is geen andere boek zoals de Bijbel. De Bijbel is geheel uniek. Het is het enige Boek dat God ons 
gegeven heeft. Mochten wij altijd Gods Woord behandelen met het grootste respect en de grootste 
eerbied (zie Jesaja 66:1-2). 

2. Het getuigenis van Christus 
Niemand weet meer over de Bijbel dan de Heer Jezus Christus. Hij heeft het hoogste gezag met 
betrekking tot de Schrift. Wat zei Hij over de Bijbel? 
 Johannes 17:17. De Heer Jezus zei dat het Woord van God “de Waarheid” is. Hij zei dit, en dan 
is dat waar! De Bijbel is Gods Woord en dat moet waar zijn omdat … 
“… het onmogelijk is dat God zou liegen” (Hebreeën 6:18). 

“… God niet kan liegen” (Titus 1:2). 
“… God waarachtig is” (Johannes 3:33). 
Merk, in contrast hiermee, wat de Bijbel ons vertelt over de duivel in Johannes 8:44: “U bent uit uw 
vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het 
begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen 
spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen”. 
In Johannes 8:45-46 zei Jezus: “Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. … En 
als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? 
 Johannes 10:35. De Heer Jezus Christus zei dat de Schrift niet kan gebroken worden. Wat God 
heeft gezegd kan nooit geannuleerd of vernietigd worden. 
 Lukas 24:44 (vergelijk Markus 14:49). De Heer Jezus zei dat de Schrift moet vervuld worden.  
 Mattheüs 5:18. De Heer Jezus zei: “Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota 
of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is”. Daarom zal alles wat God in de 
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Bijbel heeft gezegd uiterst zeker vervuld worden. De “jota” (of: “jod”, “jot”) is de tiende en kleinste 
letter van het Hebreeuwse alfabet. 
Hieronder het Hebreeuwse woord voor God (“Elohim”) met daarin de jota (omcirkeld): 

 
Dit is het woord dat Mozes schreef in Genesis 1:1: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”. 
De “tittel” (Hebreeuws “tagin”) is een erg klein merkteken (puntje, haaltje) dat het verschil aangeeft 
tussen twee Hebreeuwse letters die heel erg op elkaar gelijken, zodat ze van elkaar onderscheiden 
worden. 

 
Hierboven 6 Hebreeuwse letters in drie groepen van 2 letters. In elke groep lijken de twee letters erg 
op elkaar. In elke groep is aan één van de letters een klein deeltje toegevoegd waardoor ze van de 
andere letter onderscheiden wordt. Omcirkel dit gedeelte (in elk van de drie groepen). U hebt zo-
juist een “tittel” omcirkeld. 

De boodschap is: Elke letter en elk woord in de Bijbel is belangrijk en waar! 
 Mattheüs 24:35. De Heer Jezus zei: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn 
woorden zullen zeker niet voorbijgaan”. 

3. Het getuigenis van de Bijbel 
Wat zegt de Bijbel over zichzelf? 
 2 Timotheüs 3:16: “Heel de Schrift is door God ingegeven”. Dit kan ook vertaald worden als: 
“Heel de Schrift is God-geademd [Gr. theopneustos]”. Hoeveel van de Bijbel is God-geademd? 
Telkens als we spreken ademen wij woorden uit. Het is onmogelijk te spreken en tegelijk de adem 
in te houden. God heeft de Schrift “geademd”, en dat betekent dat de hele Bijbel als het ware uit 
Gods mond is voortgekomen – het is Gods Woord. “Want de mond van de HEERE* heeft gespro-
ken” (Jesaja 40:5). Vergelijk met Psalm 33:6: “Door het Woord van de HEERE* is de hemel ge-
maakt”. 
 2 Petrus 1:21. Probleem: “Wacht even! U zei zojuist dat heel de Schrift God-geademd is en dat 
de hele Bijbel het Woord van God is, maar ik dacht dat mensen de Bijbel schreven, zoals David, 
Mozes, Paulus, Lukas, Mattheüs, enz.). Hoe kan de Bijbel Gods Woord zijn als hij geschreven werd 
door louter mensen?” 
We vinden het antwoord op deze probleemstelling in 2 Petrus 1:21: “want de profetie [= het Woord 
van God] is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God 
[zoals Mozes, Paulus, enz.], door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken”. Illustratie: David 
schreef Psalm 23:1 en werd door de Heilige Geest gedreven: 
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God prepareerde David om Psalm 23:1 te schrijven nog vóór hij geboren werd! Hetzelfde was waar 
met betrekking tot Jeremia: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u 
uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de 
volken” (Jeremia 1:5). 
David groeide op en werd een herder. Op een dag realiseerde hij zich de liefdevolle zorg en be-
scherming van de Heer, en hij schreef: “De HEERE* is mijn Herder”. De Heilige Geest dreef David 
op zo’n manier dat de woorden die David schreef precies de woorden waren die God wilde dat hij 
ze schreef. Lees wat David zelf schreef aan het eind van zijn leven in 2 Samuël 23:2: “De Geest van 
de HEERE* heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong”. Het was God Die sprak en 
het was Zijn Woord op Davids tong! 
 Jesaja 40:8 (zie ook 1 Petrus 1:23-25 en Mattheüs 24:35): “Het Woord van onze God bestaat 
voor eeuwig”! “Voor eeuwig, HEERE*, staat Uw woord vast in de hemel” (Psalm 119:89)?  
 Zoek enkele van de geschriften van de profeten op (zoals Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Maleachi) en 
noteer hoe vaak u volgende uitdrukkingen vindt: 

“Zo heeft de HEERE* tegen mij gezegd”  
“Zo zegt de Heere HEERE*”  

“Het woord van de HEERE* kwam tot mij: …” 
 
* “HEERE” met hoofdletters: Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier; afbeelding onderaan). 
Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen 
met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws geen klin-
kers kent: die werden er gewoon bij onthouden, en in latere tijden is de verbondsnaam in onbruik geraakt. Toch menen 
kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JaHWeH, maar anderen (vooral Engelssprekenden) houden 
zich aan JeHoVaH. : JHWH (te lezen van rechts naar links). 
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