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Kunnen wij bewijzen dat de Bijbel waar is? 
Het ultieme bewijs 

Door Mike Matthews, 23-11-2011; laatst gepubliceerd: 11-11-2014 
https://answersingenesis.org/is-the-bible-true/can-we-prove-the-bible-is-true/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 

 
De Bijbel is waar omdat hij komt van de Auteur van Waarheid. Maar hoe kunnen we dat weten? 

Gebruik deze bronnen om te ontdekken waarom de Bijbel het ware Woord van God is! 
https://answersingenesis.org/store/product/bible-true-pack/?sku=40-1-451&  

 

Jezus Christus en Zijn volgelingen hadden geen vrees wanneer zij Gods Woord verkondigden. Wat 
gaf hen zulke kracht en zelfverzekerdheid? Zij kenden zonder enige zweem van twijfel de eeuwige 
kracht en absolute betrouwbaarheid van elk woord in de Schrift. Zij wisten ook dat de Heilige Geest 
hen vóór ging, en dat Hij de hoorders de waarheid van Zijn Woord inprentte. 

U deelt mensen het evangelie mee, en dan wordt u de simpele vraag gesteld: “Hoe weet u dat de 
Bijbel waar is?” Hoe zou u dan antwoorden? 
Als u veel over dit onderwerp hebt gelezen, dan zal u waarschijnlijk met een lange lijst van “bewij-
zen” afkomen – verbluffende profetieën, archeologische ontdekkingen, en soortgelijke. Maar deze 
benadering kan sommige minpunten hebben, als de Bijbel onze gids moet zijn 
Jezus Christus’ eigen conversaties werpen licht op de correcte benadering. Door Zijn vaak verras-
sende antwoorden, zien we dat Christus’ doel het eren van Gods Woord was, het onthullen van de 
trots van Zijn  toehoorders en hun falen zich te onderwerpen aan het onbetwistbare gezag van de 
Vader.  
Alhoewel de Bijbel geen past-voor-alles formule biedt, geeft hij ons wel al de richtlijnen die wij 
nodig hebben. Tenslotte, God gaf ons de Schrift “opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou 
zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:17). 
 
Ten eerste, begrijp het kernprobleem: Ongeloof, niet Onwetendheid 
God geeft ons in duidelijke termen het kernprobleem. Het gaat er niet om hoe niet-gelovigen het 
Boek zien; het is hun kijk op de Auteur. Alle mensen hebben reeds kennis van God, omdat Hij dui-
delijk wordt gezien in Zijn schepping, en Zijn morele wet is ook geschreven in hun harten (Romei-
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nen 1:20; 2:15).  Maar zij “onderdrukken” de waarheid in ongerechtigheid omdat hun trots hart re-
bels is en zij zich niet willen onderwerpen aan de waarheid (Romeinen 1:18, 21-23; 2:14-15).  
Wanneer mensen de historische verslagen van bijvoorbeeld de schepping en de Zondvloed verwer-
pen, dan zijn zij “willens” onwetend (2 Petrus 3:5). Het is geen kwestie van bewijs; zij willen ge-
woon niet overtuigd zijn. 
Het is daarom een vergissing als we zouden handelen alsof het kernprobleem een gebrek aan kennis 
is. Uw toehoorders hebben een hartprobleem. Zij hebben de God van de Bijbel al afgewezen voor-
dat zij beginnen te overwegen of Zijn Woord wel waar zou kunnen zijn. 
 
Ten tweede, vertrouw op Gods Geest en Gods Woord om toehoorders 
te overtuigen 
Moderne intellectuelen verschillen niet van de trotse Grieken in Paulus’ dagen, die leefden “in de 
zinloosheid van hun denken”. Zij waren “verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat 
uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart” (Efeziërs 4:17-18). 
Hoe breekt u door deze duisternis? Het is niet voldoende om hun foute visies te slopen door koude, 
harde logica. Blinde mensen kunnen de waarheid niet zien, behalve door een nieuw gezichtsver-
mogen dat door de Heilige Geest gegeven wordt (1 Korinthiërs 2:14). 
Wees dankbaar, Gods Geest is reeds aan het werk om zondaars te overtuigen van hun ongeloof, met 
gebruikmaking van Zijn Woord als het belangrijkste gereedschap. Door te vertrouwen op de bewe-
ringen van de Schrift, veeleer dan op uw wijsheid of slimme argumenten, bekrachtigt God Zijn 
woorden om harten te overtuigen en hen op Christus te wijzen (zie Johannes 16:12-15 en Hebreeën 
4:12). 
Dit wetend vertrouwde de apostel Paulus niet op “overtuigende woorden van menselijke wijsheid” 
om zijn toehoorders te overdonderen met intellectuele argumenten, die zij misschien zelfs niet eens 
begrepen (1 Korinthiërs 2:4). In plaats daarvan sprak Paulus tot zondaars “opdat hun geloof niet zou 
bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God” (1 Korinthiërs 2:5). 
Maar God vraagt geen blind geloof. Ons geloof is redelijk. In feite, het is de enige logische en rede-
lijke keus die beschikbaar is voor de mensheid. En het uitleggen van dit simpele feit is het geheim 
voor de bijbelse verdediging van de Bijbel. 
 
Ten derde, de Bijbel is – en moet zijn – zijn eigen ultieme bewijs 
Jezus gaf aan dat de Bijbel genoeg informatie bevat opdat iedereen de waarheid zou kunnen weten, 
en dat geen andere bron beter is: “Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren”, zei Jezus tot 
Zijn Joods toehoorders, “zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou op-
staan” (Lukas 16:31). Alhoewel Jezus toen geen heidenen toesprak, zijn Zijn woorden gebaseerd op 
een universele waarheid: de Bijbel is – en moet zijn – ons meest overtuigende hulpmiddel. 

Hoe weten we of iets waar is?  
Alhoewel tal van andere bewijzen de Bijbel bevestigen (en u zou ook deze moeten bespreken), zul-
len uw conversaties waarschijnlijk erg uitlopen, tenzij u de diepere vraag behandelt: “Hoe weten we 
of iets waar is?” 
Wanneer we ultieme vragen bespreken, moet iedereen uiteindelijk beroep doen op een ultieme stan-
daard. 
De Bijbel beweert deze ultieme standaard van waarheid te zijn, het “Woord” gegeven door de Al-
machtige Schepper God. De meeste mensen wijzen naar één van de volgende drie standaarden: 1. 
hun eigen persoonlijke opinie, 2. publieke consensus, of 3. belangrijke moraalliteratuur. Maar dat is 
geen optie als de Bijbel waar is. 
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Een beroep doen op enige andere standaard, zoals de opinies van mensen, betekent automatisch dat 
u de Bijbel moet afwijzen als uw ultieme standaard. Mis dit punt niet; het is het waard om herhaald 
te worden! (Eens dat u daar op wijst zullen de meeste mensen het probleem erkennen). 

Hoe kiezen we de correcte “ultieme standaard”?  
Vermits we beroep moeten doen op enige ultieme standaard, is de volgende vraag hoe de juiste te 
determineren. 
Eén – en slechts één – logische oplossing is beschikbaar. De standaard zelf moet “zelfgetuigend” 
zijn en “zelfbekrachtigend”. Met andere woorden, hij moet voor zichzelf spreken en zichzelf verde-
digen als zodanig, op zo’n manier dat hij 1) al zijn eigen standaarden van waarheid doorgeeft, en 2) 
een fundament biedt voor succesvol interpreteren van alle andere claims van waarheid 
Zelfs voordat moderne logici1 deze limitatie tot elk logisch argument erkenden, had Gods Woord dit 
reeds erkend en opgelost. 
Jezus Christus, als de Zoon van God, zei: “Ik ben de Waarheid” (Johannes 14:6) en “Gods woord is 
waarheid” (Johannes 17:17). Jezus claimde te definiëren wat waarheid is, en Hij zei dat Gods 
Woord de ultieme rechter van waarheid is (Johannes 12:48). Geen waarheid bestaat los van Hem. 
Zoals de Bijbel over Hem zegt: “in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen 
zijn” (Kolossenzen 2:3). Dus, de Bijbel claimt duidelijk een verheven positie als de ultieme gezags-
bron. 
Bovendien, Gods Woord concludeert dat alle andere standaarden buiten Christus “leeg” moeten zijn 
omdat zij steunen op “de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, 
maar niet volgens Christus” (Kolossenzen 2:8). Als de Bijbel zou steunen op enige andere gezags-
bron dan zou dat een ontkenning zijn van zijn eigen plaats als de ultieme standaard. 
De enige ultieme standaard die logischerwijs zelfbekrachtigend kan zijn, is er een die exact een 
match is van de unieke God van de Schrift, Die waar, heilig, eeuwig, onveranderlijk is, en “niet 
liegen kan” (Titus 1:2). Hij alleen voorziet in een stevig fundament voor kennis en Hij getuigt van 
Zijn eigen waarheidsvolheid. 
Uw toehoorders zullen geen alternatief vinden dat zo nauw een match is van de bijbelse God, onge-
acht wat zij ook proberen. Maar dat punt hoeft u niet uitvoerig te behandelen. Een positieve verkon-
diging van de redelijkheid van het christelijke geloof is voldoende om de tekortkomingen van alter-
natieve wereldbeschouwingen te doen uitkomen. 

God doet beroep op Zichzelf als de Ultieme Standaard 
God doet consistent beroep op Zijn eigen woord als de finale gezagsbron. Een goed voorbeeld is 
Zijn belofte om alle naties te zegenen door Abraham. Hoe verzekerde Hij Abraham ervan dat Zijn 
woorden waar waren? Hij deed beroep op Zichzelf als het opperste hooggerechtshof: “Ik zweer bij 
Mijzelf, spreekt JHWH” (Genesis 22:16). 
Logischerwijs kan God niet beroep doen op iets hogers dan Hijzelf. Zoals Hebreeën 6:13 verklaart: 
“Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger 
was, kon zweren”. 
Later maakte Christus een gelijkaardige claim. Toen de Romeinse gouverneur Pilatus Zijn gezag in 
vraag stelde, deed Christus beroep op Zijn eigen gezag: “Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben 
Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen”.  
Daarna voegde Christus daaraan toe: “Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor” 
(Johannes 18:37). Niemand erkent Zijn gezag behalve dezen die “uit de waarheid” zijn – zij die 
naar Hem luisteren! Christus probeerde niet eens Pilatus te overtuigen. In plaats daarvan, sprak Hij 
de waarheid zoals die echt was, en Hij liet Pilatus achter om het gewicht van Zijn woorden te over-
wegen. 

 
1 Logici: personen die de logica bestuderen, beoefenen of beheersen. 
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Pilatus antwoordde cynisch: “Wat is waarheid?”, maar daarna, blijkbaar bewogen door Christus’ 
woorden, ging hij naar de wachtende menigte buiten om hen te vertellen dat hij geen schuld in 
Christus zag. De woorden van de Zoon van God hadden effectief gesproken ten behoeve van Hem-
zelf. 

Een beroep doen op de Bijbel is niet arbitrair 
De Bijbel claimt herhaaldelijk Gods Woord te zijn, de ultieme bron van alle waarheid, en hij wijst 
alle andere claimers af. De Bijbel biedt geen neutrale grond, en dat is de enige redelijke eis van een 
gezagsbron die beweert de waarheid te zijn boven alle andere. 
De Schrift zegt ook dat ze geïnspireerd was door een God die alles ziet, weet, en de waarheid ver-
telt. In feite verlangt God sterk de waarheid bekend te maken. Dus, het kiezen van zulk een ultieme 
standaard is niet arbitrair! 
De Bijbel is ook consistent met zichzelf, zoals elke correcte standaard zou moeten zijn. Bovendien 
voorziet hij in een robuust fundament voor het correct interpreteren van de wereld om ons heen. 
Ondanks eeuwen van genadeloze aanvallen op zijn accuraatheid, heeft de Bijbel consistent bewezen 
waar te zijn. 
 
Ten vierde, verklaar andere bewijzen 
Alhoewel Gods eigen bewering het ultieme bewijs is van de Bijbel, moedigt God ons aan om Zijn 
getuigenis te onderbouwen. Jezus verwachtte niet dat Zijn toehoorders Zijn getuigenis zouden aan-
nemen louter omdat Hij het zegt. Hij zei: “Als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waar” 
(Johannes 5:31-32). 
Volgens de Joodse wet waren twee of drie getuigen nodig om de waarheid van een zaak te bevesti-
gen in het gerechtshof (Deuteronomium 19:15). Het is goed en bijbels om aanvullend bewijs te vin-
den. 
Jezus gaf verschillende andere getuigen op van de waarheid van Zijn claims: 

1. Zijn vele wonderen en andere werken (Johannes 5:36) 
2. Het getuigenis van Zijn Vader, Die hoorbaar sprak vanuit de hemel (Johannes 5:36-37) 

3. Het getuigenis van de Schriften (Johannes 5:39)  
4. Zijn lichamelijke opstanding (Johannes 2:22)  

5. Het getuigenis van de Heilige Geest, dat voortduurt tot vandaag (Johannes 15:26) 
Wij waren er niet bij om Johannes’ getuigenis te horen, of om de Vader te horen spreken vanuit de 
hemel, of om Christus’ wonderen te zien en Zijn opgestane lichaam. Maar God geeft ons “het profe-
tische woord, dat vast en zeker is” (2 Petrus 1:18-19; zie punt 3 hierboven) en het voortdurende 
getuigenis van de Heilige Geest (punt 5 hierboven). 
God begrijpt onze geestelijke blindheid, in het bijzonder met betrekking tot de hemelse dingen, die 
we niet kunnen zien. Talloze andere verbluffende dingen bevestigen de Schrift. Bijvoorbeeld, elk 
boek dat geïnspireerd werd door een heilige, rechtvaardige God zou zonder fouten moeten zijn. En 
dat is precies wat we vinden. 
God spreekt over aardse dingen, die wij kunnen zien (zie Johannes 3:10-13). De Bijbel is gevuld 
met specifieke claims over geschiedenis, menselijke natuur, wetenschap en profetie. Na vele eeu-
wen van trachten fouten te vinden, zijn sceptici er enkel in geslaagd de Bijbel zijn ongerepte 
schoonheid te herbevestigen, zoals de andere artikelen in deze bijzondere reeks bevestigen. 
Maar wees zorgvuldig geen vertrouwen te stellen in externe getuigenissen. Vermits alle mensen 
verblinde zondaars zijn, staan zij de waarheid tegen en weigeren zij zelfs de meest klaarblijkelijke 
bewijzen te geloven. 
Gebaseerd op de Bijbel zijn eigen voorbeeld, moet u hen wijzen op de enige ware ultieme stan-
daard, de eigen claims van de Bijbel met betrekking tot zichzelf. Uiteindelijk moeten we de Bijbel 
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vertrouwen, niet omdat wij dat kunnen bewijzen vanuit andere bronnen, maar omdat wij Degene 
vertrouwen die ons maakte en ons daarna Zijn Woord gaf 
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