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Uiteindelijk moet een mens er toe komen te accepteren dat de Bijbel het Woord van God is, door
geloof, want “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt,
moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebreeën 11:6).
Tegelijk is bijbels geloof geen sprong in de duisternis. Het is vertrouwen in een geloofwaardig Verslag dat God heeft gegeven, want “het geloof [is] uit het gehoor en het gehoor door het Woord van
God” (Romeinen 10:17). De schrijvers van de Bijbel leggen ons uit dat zij geen kunstig bedachte
verzinsels meedelen maar een geïnspireerd verslag gebaseerd op “vele onmiskenbare bewijzen”
(Handelingen 1:3; 2 Petrus 1:16).
Hierna enkele van de objectieve, door de tijd bewezen redenen waarom wij een compleet vertrouwen kunnen hebben in de Bijbel:
1. CHRISTUS’ OPSTANDING BEWIJST DAT DE BIJBEL HET WOORD VAN GOD IS.
Van Zijn opstanding waren honderden mensen getuige (1 Korinthiërs 15:5-7). Hebben zij allemaal
gelogen? Bij tijden werd de opgestane Christus gezien door vele mensen tegelijk. Zij spraken met
Hem, raakten Hem aan, wandelden met Hem en aten met Hem (Lukas 24:36-43). Vóór de opstanding waren de apostelen bevreesd en verborgen zij zich voor de autoriteiten (Johannes 20:19). Nadat zij de opgestane Christus hadden gezien met hun eigen ogen, werden zij moedig en zonder vrees
en waren zij bereid hun eigen levens af te leggen voor het Evangelie. Het was nodig dat er een
krachtige gebeurtenis had plaatsgevonden om zo hun levens te veranderen.
2. DE UNIEKE CONSTRUCTIE VAN DE BIJBEL BEWIJST DAT DIT HET WOORD VAN
GOD IS.
De Bijbel werd geschreven door 40 verschillende auteurs met 19 verschillende beroepen (herder,
boer, visser, belastinginner, geneesheer, koning, enz.) die leefden over een periode van 1600 jaar.
Dat betekent ongeveer 50 generaties. De eerste 39 boeken van de Bijbel werden geschreven in de
Hebreeuwse taal over een periode van ongeveer 1000 jaar. Dan was er een kloof van 400 jaar, toen
er geen Schrift werd geschreven. Daarna, werden de laatste 27 boeken van de Bijbel geschreven in
de Griekse taal over een periode van ongeveer 50 jaar. De schrijvers konden niet samengewerkt
hebben omdat ze meestal niet in dezelfde tijd leefden. Het product is één boek dat perfect samenhangt en geen tegenstrijdigheden of fouten bevat. Er is niets zoals dit voortgebracht in de hele menselijke geschiedenis.
3. DE BETROUWBAARHEID EN EERLIJKHEID VAN DE BIJBELSE AUTEURS BEWIJST DAT DIT HET WOORD VAN GOD IS.
De Bijbel getuigt dat “heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken”
(2 Petrus 1:21), en dit blijkt uit hun getuigenissen. Dit waren ernstige mensen. Zij kwamen uit alle
klassen van de maatschappij. Zij waren mensen met een goede reputatie en gezonde geest. Velen
van hen werden wreed vervolgd en gedood voor het getuigenis dat zij droegen. Zij verrijkten zich
niet door de profetieën die zij gaven. Verre van; velen waren arm. Mozes, de auteur van de eerste
vijf boeken van de Bijbel, verkoos een hard leven in de dienst van God, in tegenstelling tot het rijke
leven dat hij kon gehad hebben als de geadopteerde zoon van de Farao. Vele bijbelschrijvers maakten overeenkomstige keuzes. Hun motivatie was zeker niet geleid door hebzucht en wereldlijk
voordeel. Dit waren geen volmaakte mannen, maar het waren heilige mannen. Zij allen beweerden
dat God Zijn hand op hen gelegd had om Zijn Woord te spreken. De levens die zij leefden, en de
getuigenissen die zij aflegden, en de wijzen waarop zij stierven gaven er een machtig bewijs van dat
zij de waarheid vertelden.
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4. VERVULDE PROFETIEËN BEWIJZEN DAT DE BIJBEL HET WOORD VAN GOD IS.
De Bijbel bevat een grote hoeveelheid profetie, waarvan veel al vervuld werd. De voorzeggingen
zijn precies en gedetailleerd, en de vervulling ervan is exact.
Profetieën met betrekking tot Jezus Christus
Jezus’ hele leven was geprofeteerd vóór Hij geboren werd. Deze profetieën beschrijven Zijn geboorteplaats (Micha 5:1), maagdelijke geboorte (Jesaja 7:14), zondeloze leven (Jesaja 53:9), wonderen (Jesaja 35:5), wonderlijk onderwijs (Jesaja 50:4), afwijzing door de Joodse natie (Jesaja 53:3),
kruisiging (Psalm 22:15-16), begrafenis in een graf van een rijke (Jesaja 53:9), en opstanding
(Psalm 16).
Zie verder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mesprof.pdf,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Messiaanse-Psalmen.pdf,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetieen-Messias-ENG.pdf
Profetieën met betrekking tot Israël
Het voortbestaan van Israël is een van de meest verbazingwekkende dingen van de geschiedenis, en
het was geprofeteerd in groot detail.
Israëls geschiedenis werd geprofeteerd door Mozes en opgeschreven in het boek Deuteronomium,
ongeveer 4000 jaar geleden. God waarschuwde dat indien Israël Zijn wet zou overtreden, zij uit het
land verwijderd zouden worden en verstrooid onder alle volkeren: “U zult weggerukt worden uit het
land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De HEERE zal u verspreiden onder al de volken,
van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde”. (Deuteronomium 28:63-64).
Daar zouden de Joden “onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven. Uw
leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet
zeker zijn” (Deuteronomium 28:65-66). Dit is een accurate beschrijving van Israëls geschiedenis,
zoals toen Jeruzalem verwoest werd in 70 n.C. door de Romeinen onder generaal Titus, en daarna in
135 toen Jeruzalem omgekeerd werd op bevel van keizer Hadrianus, als reactie op de Joodse opstand geleid door Bar Kochba. Het Joodse volk werd over de hele wereld verstrooid en zij vonden
geen rust. Zij werden gehaat door de moslims en opgejaagd en aanhoudend vervolgd door o.a. de
Grieks-orthodoxen en de Rooms-katholieke kerk. Het naziregime van Hitler trachtte hen uit te roeien. Om de Arabieren terwille te zijn trachtten de Britten hen weg te houden uit hun land na Wereldoorlog II. Zij zijn het voorwerp van haat tot op deze dag. De meesten in de wereld zijn tegen Israël,
en de verslagen in seculiere publicaties over de Midden-Oosten crisis zijn overwegend tegen hen.
Maar bijbelse profetie voorzegt dat Israël zou teruggebracht worden naar hun land en dat zij een
natie zouden blijven, en dat is precies ingezet in 1948. Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld was een volk verstrooid over de hele wereld en 2000 jaar vervolgd om daarna terug te keren als
een natie, met hun oude taal intact.
De bijbelse profetie beschrijft het herstel van Israël in twee delen. Eerst zouden ze terugkeren in het
land in een positie van ongeloof. Daarna zouden ze bekeerd worden. De verbazingwekkende profetie in Ezechiël 37:1-14 beschrijft het herstel van Israël in deze twee fases. Israël wordt beschreven
als een vallei met beenderen die opgewekt worden.
“Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor
het woord van de HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u
brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over
u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben”
(Ezechiël 37:4-6).
In de verzen 11-14 stelt Ezechiël dat het visioen betrekking heeft op de restauratie van Israël in hun
land en op haar bekering tot God. Eerst kregen de beenderen pezen en vlees, en vervolgens geeft
God geest in hen zodat zij tot leven komen.
Het eerste deel van de profetie is deels vervuld. Israël is terug in zijn land als natie sinds 1948, maar
het is geen theocratie en zij zijn nog steeds ongelovig en geestelijk dood. Zij blijven hun Messias
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Jezus Christus afwijzen. Zij hebben nog geen tempel, en geen priesterschap en geen ware aanbidding.
Maar Israël is bijna helemaal terug in het land, precies zoals de Bijbel voorzegt in de profetie. In
1800 waren er slechts 6000 Joden in hun land, maar 200 jaar later zijn het er al 5 miljoen (John
Ecob, Amillennialism Weighed and Found Wanting, Herald of Hope, p. 44-45).
Tijdens de Grote Verdrukking zal God bekering over Israël brengen, geestelijk leven in hen brengen, en het zal leven.
Het voortbestaan van Israël is een erg groot wonder en een onweerlegbaar bewijs van de goddelijke
inspiratie van de Bijbel.
Zie verder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Herstel-Israel.pdf,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/compilatie-profetieen.pdf.
5. DE FEITELIJKHEDEN VAN DE BIJBEL BEWIJZEN DAT DIT HET WOORD VAN
GOD IS.
Alles wat de Bijbel zegt is werkelijk en waar. De Bijbel zegt dat de mens een zondaar is, en dat is
niet moeilijk om te bevestigen. Kijk gewoon in de wereld! De Bijbel is geen wetenschappelijke
handleiding, maar is wetenschappelijk accuraat, vanaf zijn allereerste bladzijden. Hierna enkele
voorbeelden, te beginnen met het boek Job, mogelijk het oudste boek in de Bijbel en minstens 3500
jaar geleden geschreven. Wijlen wetenschapper Henry Morris zei:
“Deze gegevens zijn modern in perspectief, zonder een hint van mythische overdrijvingen of foute
kenmerken van andere oude geschriften … Misschien van nog grotere betekenis is het feit dat een
4000 jaar oud boek, gevuld met talloze verwijzingen naar natuurlijke fenomenen, geen wetenschappelijke fouten of misvattingen bevat” (The Remarkable Record of Job).
Job zegt dat de aarde ophangt aan niets (Job 26:7). Het is vanzelfsprekend voor onze moderne generatie dat de aarde zich in de ruimte bevindt, maar voor vroegere generaties was dit niet vanzelfsprekend en er bestonden vele mythes over de aarde, zoals dat deze rijdt op een schildpad of op een
olifant, enz.

Job zegt dat de lucht gewicht heeft: “Als Hij den wind het gewicht maakte”, “To make the weight
for the winds” (Job 28:25 SV en KJV). Het was niet vóór de 17de eeuw dat Galileo ontdekte dat
atmosfeer gewicht had, en de moderne wetenschap van de aerodynamica is gebaseerd op dit wetenschappelijke feit. Bovendien is het gewicht van de lucht belangrijk in de functie van het weer op
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aarde. “De studie van luchtstromen en hun relatie tot het gewicht van de lucht is ontwikkeld in de
wetenschap van de aerodynamica, en uiteindelijk is dat de basis geworden van alle moderne ontwikkelingen in verband met de ruimte. … Het ‘gewicht van de wind’ bestuurt de wereldwijde
luchtmassabewegingen die de wateren transporteren die verdampen van de oceanen naar de continenten toe” (Morris, The Remarkable Record of Job).
Job beschrijft het evenwicht van atmosfeer en hydrosfeer (Job 28:24-25). “For he looketh to the
ends of the earth, and seeth under the whole heaven; 25 To make the weight for the winds; and he
weigheth the waters by measure”. “Wij weten vandaag dat de wereldomvattende gewichten van
lucht en water zich in een kritische relatie met elkaar en de aarde moeten bevinden, om leven te
onderhouden op aarde. … Planeet aarde is uniek ontworpen voor leven, en haar atmosfeer en hydrosfeer zijn de belangrijkste componenten van dat ontwerp. Als de gewichten van zowel lucht als
water sterk verschilden van wat ze zijn, dan zou het leven zoals wij dat kennen niet kunnen overleven” (Morris).

Ook andere Schriftplaatsen spreken over hydrologische cyclus van de aarde
Job beschrijft het proces van wolkenformatie en regenvorming.
Eerst beschrijft hij hoe dat water getransporteerd kan worden in de lucht terwijl water meer weegt
dan lucht (Job 36:27-28). “Want Hij trekt de waterdruppels omhoog, die na Zijn damp regen uitgieten. Zij laten de wolken stromen, zij druipen overvloedig op de mensen neer”. “Water wordt door
zonne-energie omgezet in een damptoestand. Gezien dit lichter is dan lucht kan de wind het eerst
opheffen en daarna het water van de oceanen naar het land voeren waar dat nodig is. Daar, onder de
juiste condities, kan de damp condenseren rond stofdeeltjes of andere kernen van condensatie.
Wanneer dit gebeurt worden wolken gevormd. Waterdamp is onzichtbaar, terwijl wolken verzamelingen zijn van waterdruppels” (Morris).
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Job beschrijft ook hoe de wolken omhoog kunnen blijven, hoe ze zweven in de lucht (Job 37:16) en
hoe water gebonden wordt in een wolk en deze laatste niet scheurt (Job 26:8). Het antwoord staat in
Job 36:27: “Want Hij trekt de druppelen der wateren op, die den regen na zijn damp uitgieten”, “For
he maketh small the drops of water: they pour down rain according to the vapour thereof” (Job
36:27, SV en KJV). “De waterdruppels zijn inderdaad erg klein, en hun gewicht wordt ondersteund
door de stuwkracht van de opwaartse winden doordat de lucht opwaarts geduwd wordt te wijten aan
temperatuursafname en stijgkracht” (Morris).
Vervolgens beschrijft Job hoe de wolken hun water laten vallen: “Ook maakt Hij de wolken zwaar
van vocht; Hij spreidt de wolk van Zijn licht uit”, “Also by watering he wearieth the thick cloud: he
scattereth his bright cloud (Job 37:11, HSV en KJV). “Dit wil zeggen, de waterdruppels smelten
samen tot grotere en grotere druppels, die uiteindelijk zo zwaar worden dat hun gewicht groter is
dan de stuwkracht van de atmosferische turbulentie, waardoor ze neervallen op de grond als regen
of sneeuw” (Morris).
Tenslotte beschrijft Job de rol die bliksem heeft in de creatie van regen. “Toen Hij een verordening
maakte voor de regen, en een weg voor het weerlicht van de donder” (Job 28:26); “Wie klieft voor
de stortvloed een waterloop, en een weg voor het weerlicht van de donder, om het te laten regenen
op het land, waar niemand is, op de woestijn, waarin geen mens is” (Job 38:25-26). “Deze heftige
elektrische stromen, in zijn complexe energie-uitwisseling nog niet helemaal begrepen, zorgen ervoor dat de kleine waterdruppels samenbinden met andere om grotere druppels te vormen. Uiteindelijk zorgt deze opmerkelijke reeks gebeurtenissen voor regen op de dorstige grond” (Morris).
Job beschrijft de bronnen van de zee (Job 38:16). De mens had geen weet van de waterbronnen in
de oceaanbodem tot in recente tijden. Moderne wetenschap heeft ontdekt dat er duizenden onderwaterbronnen zijn die elk jaar miljoenen tonnen water in de oceanen brengen.
Job begrijpt dat licht een weg heeft en donkerheid zijn plaats (Job 38:19). “Dit wil zeggen, licht is
niet gelokaliseerd in een bepaalde plaats of situatie. Evenmin verschijnt of verdwijnt het ogenblikkelijk. Licht volgt een weg. Het woont op een ‘weg’, altijd op weg naar ergens anders. Alhoewel
reizend in golven, lijkt het soms te bewegen als een stroom van partikels, maar het beweegt altijd.
Wanneer licht stopt is er donkerheid. Dus, donkerheid is statisch, maar licht is dynamisch, wonend
op een weg” (Morris).
De Bijbel beschrijft de verdeling van licht (Job 38:24). Het was niet voor de 17de eeuw dat ontdekt
werd dat licht dat door een prisma passeert verdeeld wordt in zeven kleuren. Bovendien, “Dit kan
verwijzen naar niet enkel het zichtbare spectrum (rood tot violet) maar ook naar alle fysische systemen die ontwikkeld werden rond de basisentiteit van licht” (Henry Morris).
De Bijbel zegt dat licht wind creëert (Job 38:24), Maar het is slechts in recente tijden dat de moderne weerkundige wetenschap heeft ontdekt dat wind wordt gecreëerd doordat de zon het aardoppervlak verhit, waardoor hete lucht ontstaat die opstijgt en koudere lucht daalt, waardoor weersystemen
gecreëerd worden.
De Bijbel beschrijft de hydrologische cyclus (verdamping, atmosferische circulatie, condensatie,
neerslag, afloop) zie Prediker 1:7 en Amos 9:6. Het proces van verdamping en condensatie werd
niet voor de 17de eeuw ontdekt en niet goed begrepen vóór de 20ste eeuw;
De Bijbel zegt dat planten en dieren zich voortplanten naar hun soort (Genesis1). Dit is in volmaakte harmonie met alles wat kan waargenomen en getoetst worden door de moderne wetenschap.
Er is een grote variëteit van soorten, maar geen voortplanting van soorten met elkaar (kikvorsen,
katachtigen, honden)
De Bijbel zegt dat de hemelen niet gemeten en de sterren niet geteld kunnen worden (Genesis
22:17; Jeremia 31:37). Vóór de uitvinding van de telescoop kon de mens met het blote oog slechts
enkele honderden sterren zien. Maar vandaag weten we dat de sterren ontelbaar zijn en dat de ruimte oneindig lijkt. In ons melkwegstelsel alleen zij er 300 miljard sterren. In 1999, hebben observaties door NASA-astronomen, met behulp van de Hubble-teleskoop, erop gewezen dat er 125 miljard
melkwegstelsels (galaxies) zijn in het universum. De meest up-to-date sterrentelling is die van juli
2003 met 70.000.000.000.000.000.000.000 waarneembare sterren. Dit was de conclusie van ’s we5

relds grootste galaxiestudie, de Two-Degree Field Galaxy Redshift Survey, die 10 keer accurater
wordt geacht dan de voorgaande. Het team wetenschappers telde niet fysiek de sterren. Zij gebruikten een van ’s werelds krachtigste telescopen om alle galaxies te tellen in een gebied van het universum en dan te veronderstellen hoeveel sterren elk melkwegstelsel bevat door de lichtheid ervan te
meten. Zij extrapoleerden dan deze cijfers uit voor het hele zichtbare universum. Dit enorme cijfer
dekt waarschijnlijk slechts een klein percentage van het echte aantal sterren.
De Bijbel beschrijft het circuit van de winden (Prediker 1:6), maar dat was niet eerder ontdekt dan
in moderne tijden. “Als het land op de evenaar opwarmt, veroorzaakt het warme lucht die opstijgt.
In de bovenste atmosfeer stroomt de lucht weg van de evenaar. Koelere lucht zal nadien vervangen
worden. Dit produceert zes belangrijke windgordels rondom de wereld” (Y.T. Wee, The SoulWinner’s Handy Guide). Het volgende vers in Prediker (1:7) wijst duidelijk op de hydrologische
cyclus: “Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats vanwaar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug, om vandaar weer te gaan stromen”.
De Bijbel zegt dat de aarde een cirkel is: “Hij troont boven het rond der aarde”, “It is he that sitteth
upon the circle of the earth” (Jesaja 40:22; NBG en KJV). In de voorbije eeuwen hebben velen geloofd dat de aarde plat is, maar de Schrift is hierin altijd wetenschappelijk correct geweest.
6. DE OPRECHTHEID EN OPENHEID VAN DE BIJBEL BEWIJST DAT DIT HET
WOORD VAN GOD IS.
Wanneer mensen biografieën schrijven, dan verzwijgen of vergoelijken ze gewoonlijk hun fouten,
maar Bijbel toont de mensen zoals ze zijn. Niet enkel is de Bijbel waar, hij is ook onpartijdig. Zelfs
de beste mensen in de Bijbel worden beschreven met hun fouten. Ons wordt onverbloemd verteld
over Adams rebellie, Noachs dronkenschap, Davids overspel, Salomo’s afvalligheid, Jona’s geschipper, Petrus’ verloochening van Zijn Meester, de strijd tussen Paulus en Barnabas, en Thomas’
ongeloof aangaande Jezus’ opstanding. De Bijbel werd geschreven door Joden, maar hij beschrijft
onpartijdig en openlijk de fouten van het Joodse volk: hun onverzettelijkheid en ongeloof waardoor
zij 40 jaar rondzwierven in de woestijn, hun afgoderij in de periode van de rechters, hun rebellie die
meebracht dat zij verwijderd werden uit hun land en verspreid over de hele aarde, nu al twee millennia lang.
7. DE ONVERWOESTBAARHEID VAN DE BIJBEL BEWIJST DAT DIT HET WOORD
VAN GOD IS.
Het volgende komt uit de Christian Home Bible Course:
De Griekse schrijver Porphyrius trachtte de geloofwaardigheid van de Bijbel te verwoesten, in 304
n.C. In het proces schreef hij vijftien boeken tegen de Bijbel en het Christendom in het algemeen.
Maar hij had blijkbaar geen succes. De Bijbel is nog altijd overal te vinden. En wat Porphyrius betreft: kent u zijn vijftien boeken, of slechts maar één?
Porphyrius is slechts één van de vele mensen die, doorheen de geschiedenis, getracht hebben de
Bijbel te verbieden, te verbranden, te vernietigen, buiten de wet te zetten, te ridiculiseren of in
diskrediet te brengen.
Een ander voorbeeld is een Griekse satireschrijver met de naam Lucianus van Samosata die in de
tweede eeuw twee boeken schreef om de Bijbel te ridiculiseren. Deze boeken: Godengesprekken en
Dodengesprekken. Er is een grote kans dat u geen van deze boeken in uw bibliotheek hebt. Maar de
Bijbel die u als christen hebt bewijst dat Hij zijn aanvallers overleefd heeft.
Als Porphyrius en Lucianus de Bijbel hadden gelezen dan had hen dat veel tijd bespaard, want de
Bijbel zegt: “De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden
smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Ú, HEERE, zult hen bewaren, U zult hen beschermen tegen dit
geslacht, voor eeuwig” (Psalm 12:7-8)
In 303 n.C. vaardigde de Romeinse keizer Diocletianus een bevelschrift uit om christenen te doen
stoppen met de aanbidding van Jezus Christus en hun Geschriften te vernietigen. Vijfentwintig jaar
later vaardigde zijn opvolger, Constantijn, een bevelschrift uit voor de bestelling van 50 Bijbels die
gepubliceerd moesten worden op kosten van de overheid. Pech voor Diocletianus die niet geloofde
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in de belofte van de Bijbel: “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig” (Jesaja 40:8).
Atheïst Robert Ingersoll (1833-1899) blufte ooit: “Binnen 15 jaar ligt de Bijbel in het lijkenhuis”.
Wel, binnen 15 jaar lag Robert Ingersoll zelf in het lijkenhuis, maar de Bijbel blijft leven!
Door de eeuwen heen werden er vele aanvallen gedaan tegen de Bijbel, maar er zijn enkelen geweest die na onderzoek van de feiten hun menig veranderd hebben. Hierna enkele voorbeelden:
Generaal Lewis Wallace was een Territorial Governor, volgend op de dagen van de Amerikaanse
Burgeroorlog. Hij was senator geweest in Indiana en werd als een geleerd man beschouwd. Hij had
geen vertrouwen in het Christendom of de Bijbel, en dus besloot hij een sceptisch boek daartegen te
schrijven. Tijdens zijn studie echter ondervond hij dat de Bijbel en Christus waar zijn, en hij werd
zelf een toegewijd christen. Generaal Wallace heeft zijn boek tegen de Bijbel nooit geschreven. Hij
schreef in plaats daarvan de klassieke christelijke roman Ber Hur.
William Ramsey, de Engelse geleerde ging naar Klein-Azië met de besliste bedoeling te bewijzen
dat de Bijbel historisch inaccuraat was. Toen hij nauwkeurig de oude artefacts en details bestudeerde vond hij tot zijn verbazing dat de Bijbel accuraat was tot in het kleinste detail. Het bewijsmateriaal was zo overtuigend dat Sir Ramsey christen werd en een bijbelgeleerde.
Doorheen de jaren is de Bijbel een machtig aanbeeld geweest dat vele van de zwakke hamers heeft
versleten van de spotters.
8. DE BIJBELSE LEER VAN REDDING BEWIJST DAT DIT HET WOORD VAN GOD IS.
De Bijbel is het enige religieuze geschrift dat de leer van redding door genade leert. Ieder ander
geschrift leert redding door werken. De Rooms-katholieke kerk leert redding door deelname aan
sacramenten en werken. Hindoeïsme leert redding door het praktiseren van dharma en het uitwerken
van je karma. Islam leert redding door onderwerping aan Allah en gehoorzaamheid aan zijn bevelen. Boeddhisme leert redding door het bereiken van het nirwana door leven, werken en meditatie
en ascetisme. Als je het boeddhistische monasterium bezoekt van Boudha in Kathmandu zal u elke
dag boeddhisten kloksgewijs zien wandelen, waarbij ze met de vingers hun gebedskralen verzetten
en hun gebedsmolens draaien. Dat doen zij elke dag omdat zij redding trachten te zoeken.
De Bijbel echter zegt dat redding Gods vrije gave is aan zondaars. Deze gave was erg kostbaar voor
de Gever. Ze werd gekocht met een hoge prijs, namelijk het zoenoffer van Gods Zoon aan het kruis.
Maar voor de zondaar is het een vrije gave.
“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9
niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus
Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efeziërs 2:8-10).
De Bijbel zegt dat er niets is dat de zondaar God zou kunnen offeren of aanbieden voor zijn zonden.
Wat zouden wij kunnen aanbieden? Rechtvaardige werken en aalmoezen? De Bijbel zegt dat onze
eigen rechtvaardige daden voor God niets meer zijn dan “een bezoedeld kleed” (HSV) of “filthy
rags” (vuile lompen, KJV): Jesaja 64:6. Geld? Wat zou de God van de schepping doen met ons zielige geld? Een zuiver hart? De Bijbel zegt van het hart: “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het…” (Jeremia 17:9). Hoe zouden wij dan onze redding kunnen verdienen?!
“Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij
allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind” (Jesaja 64:6).
Nee, redding is de wonderlijke gave van een liefhebbende en diep medelijdende God. Zoals een
christelijk loflied zegt: “Wij droegen een schuld die wij niet betalen konden; Hij betaalde een
schuld die Hij niet verdiende”.
“En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt.
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Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”
(2 Korinthiërs 5:18-21).
9. DE UITNODIGINGEN VAN DE BIJBEL BEWIJZEN DAT DIT HET WOORD VAN
GOD IS.
De Bijbel nodigt de hoorder uit om deel te nemen aan de geestelijke werkelijkheden in de Bijbel en
daardoor het bewijs te krijgen van zijn realiteit:
“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt” (Psalm
34:9);
“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28);
“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst
heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets” (Openbaring 22:17);
“O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet” (Jesaja 55:1);
“Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders” (Jesaja 45:22).
De Bijbel belooft: “Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf” (1 Johannes
5:10).
God zal Zich bewijzen aan de oprechte zoekende.
Wat een boek is de Bijbel!
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