DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 4
SLEUTEL TOT DE BIJBEL:
HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN

Het verhaal wordt vaak verteld van een man die een bijzondere methode van het
bestuderen van zijn Bijbel had. Elke ochtend, met zijn ogen dicht, zou hij de Bijbel
willekeurig naar een pagina openen. Dan, met zijn ogen nog steeds gesloten, zou hij zijn
vinger over de pagina laten lopen en stoppen. Hij zou dan het vers lezen waar zijn vinger
was gestopt en het aannemen als zijn dagelijkse opdracht van God.
Voor een tijd gebeurde er niets ongewoons. Toen, op een ochtend, opende hij zijn ogen en
op de plaats waar zijn vinger was gekomen las hij de woorden over Judas in Matteüs 27:5:
"en (hij) ging weg en hing zich op."
Denkende dat dit misschien geen goed advies was, herhaalde onze vriend zijn procedure.
Deze keer stopte zijn vinger op Lukas 10:37, waar hij las: "ga heen en doet u evenzo." Hij
besloot om een derde poging te maken en dus sloot hij zijn ogen weer, opende zijn Bijbel
op nog een andere pagina, liet zijn vinger over de verzen lopen en stopte. Deze keer
opende hij zijn ogen om te lezen in Johannes 13:27: "Wat je doet, doe dat snel."
Duidelijk is dat de man in ons verhaal behoefte had aan een beter systeem voor het
bestuderen van het Woord van God

De Bijbel heeft hiervoor een systeem en een structuur.
In de laatste les bespraken we 7 principes voor het bestuderen van de Bijbel.
1.
Alleen degenen die Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser van
de eeuwige dood, kunnen de Bijbel volledig begrijpen.
2.
De Heilige Geest die in alle gelovigen woont, is instrumenteel om ons te
helpen de Bijbel te begrijpen.
3.
De Heilige Geest geeft begrip aan hen die bereid zijn om te gehoorzamen!
4.
De Here Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis voor onze zonden is de
centrale waarheid van de Bijbel.
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5.
Verklaringen in de Bijbel moeten worden begrepen in de context waarin ze
zijn gemaakt.
6.
Interpreteer de Bijbel letterlijk.
7.
Snijd het Woord van de Waarheid recht. Erken de belangrijke divisies van de
Schrift.
In deze les zullen we meer volledig principe nummer 7 beschouwen:
“Het woord van de waarheid recht snijden.”
1.

Lees ons geheugenvers voor deze les: 2 Tim. 2:15. _______ (Check)

2.

Volgens het laatste deel van het vers, wat is nodig voor de arbeider die zich niet wil
schamen? _______________________________________________________________.
De term "Woord van de waarheid," is een verwijzing naar de Bijbel. De woorden
"recht snijden "in de Statenvertaling zijn afkomstig van een Grieks woord waarvan de
delen letterlijk betekenen "correct ontleden." Het beeld is dat van een ervaren arts
die een lichaam van haar afzonderlijke delen ontleedt.
De centrale gedachte in 2 Tim. 2:15 is dat de student van de Bijbel voorzichtig moet
zijn om het goed te begrijpen en hard moet werken om het correct te onderwijzen.
Het "recht snijden" heeft ook het idee van de erkenning van de fundamentele
onderdelen of afdelingen van de Bijbel. Om de Schrift te begrijpen, moeten we de
verschillende onderdelen en de wijze waarop deze in elkaar passen herkennen.
Enkele van de divisies van de Schriften zijn al voor ons bekend. Zo hebben we het
Oude Testament, de 39 boeken van Genesis tot Maleachi, en het Nieuwe
Testament, de 27 boeken van Mattheüs tot Openbaring. Andere divisies van de
Bijbel hebben te maken met bepaalde personen.

3.

De eerste hoofdstukken van de Bijbel hebben de mens, “Adam”, als centrale figuur. Welk
belangrijk persoon ontmoeten we in Genesis 6? __________________________________.

4.

(Gen. 12:1-4) Beginnende met Genesis 12 verschijnt een andere man die erg belangrijk is
voor het plan van God. Wat is zijn naam? _______________________________________.
De gegeven beloftes aan Abraham werden doorgegeven aan zijn zoon Isaäk en
vervolgens aan Isaäk’s zoon Jakob wiens naam door God werd veranderd in Israël.
Zo werd een volk geboren.

5.

Een van de belangrijkste figuren in het Oude Testament is Mozes. Wij lezen over hem
beginnende in Exodus. Lees Exodus hoofdstukken 1-3 voor achtergrondinformatie met
betrekking tot Mozes. _________ (Check)

6.

Exodus 2:1-10 beschrijft de wijze waarop de baby Mozes werd gered van executie. Wat
deed zijn moeder toen ze zag dat ze hem niet langer kon verbergen? _________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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(vs. 10) Wie adopteerde Mozes en voedde hem op als haar eigen zoon?
________________________________________________________________________.
7.

(Ex. 2:11-15) Welk incident dwong Mozes om uit Egypte te vluchten? _________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

8.

(Ex. 3:1-4) Na 40 jaar was God klaar om Mozes naar Egypte terug te sturen om de
Israëlieten te bevrijden van de slavernij. Hoe verscheen God aan Mozes in de woestijn?
________________________________________________________________________.

9.

Na een reeks confrontaties die vele plagen bevatte, stond farao het Moezes toe om het volk
van Israël uit Egypte te leiden. Dit verhaal wordt verteld in Exodus 4-14. Lees deze
hoofdstukken aandachtig. ________ (Check)

10.

(Ex. 14:21,22) Wat gebeurde er toen het volk Israël de Rode Zee overstak? ____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

11.

(vv. 26-28) Wat gebeurde er toen de Egyptenaren probeerden over te steken? __________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Toen het volk Israël naar Egypte ging waren er slechts 75 mensen volgens
Handelingen 7:14. Zo’n 215 jaar later, toen Mozes Israël uit de slavernij in Egypte
leidde, was hun aantal meer dan 1,5 miljoen (gebaseerd op Numeri 1:45-46). Mozes
werd niet alleen door God gebruikt om Israël te bevrijden uit de slavernij in Egypte,
maar via Mozes gaf God Israël haar wet. Dit gebeurde 430 jaar na God’s belofte aan
Abraham (zie Galaten 3:17). Het is de Wet van Mozes (of de wet via Mozes
gegeven) die de basis vormt voor Gods handelen met dat volk.

12.

Lees Exodus 19-23 voor het verhaal van het geven van de wet aan Israël. _____ (Check)

13.

(Exodus 20:1-17) De zogenaamde “Tien Geboden” zijn een klein deel van de wet van
Israël. Er zijn in principe 613 geboden, die "positieve geboden 'omvatten, om een handeling
uit te voeren, en" negatieve geboden', om zich van bepaalde handelingen te onthouden.
Het aantal negatieve geboden is 365, wat overeenkomt met het aantal dagen in het
zonnejaar en het aantal positieve geboden is 248, een getal toegeschreven aan het aantal
botten en belangrijkste organen in het menselijk lichaam.
Echter alleen de "Tien Geboden" werden direct door God tot Israël gesproken en werden
op twee stenen tafelen geschreven met de vinger van God (Deuteronomium 5:22, 9:10).
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Noem elk van de “Tien Geboden” aan de hand van de onderstaande referenties die zijn
overgenomen uit Exodus 20.
(v. 3) ___________________________________________________________________;
(v. 4) ___________________________________________________________________;
(v. 7) ___________________________________________________________________;
(v. 8) ___________________________________________________________________;
(v. 12) __________________________________________________________________;
(v. 13) __________________________________________________________________;
(vs. 14) __________________________________________________________________;
(vs. 15) __________________________________________________________________;
(vs. 16) __________________________________________________________________;
(vs. 17) __________________________________________________________________.

Als gelovigen vandaag die niet deel uitmaken van het oudtestamentische Israël, zijn
we niet onder de wet van Mozes. Paulus, schrijvende in het Nieuwe Testament,
maakt het duidelijk dat we onder genade zijn en niet onder de Wet van Mozes. Het is
het waard echter om de wet van Mozes te bestuderen. In het algemeen zijn het
goede universele morele wetten van God voor alle tijden. De geschriften van Paulus
in het Nieuwe Testament zijn rechtstreeks van toepassing op de gelovigen in onze
tijd. Het is belangrijk te erkennen dat de morele principes van de “Tien Geboden” in
de brieven van Paulus worden herhaald. De enige uitzondering is het houden van de
zaterdag als sabbatdag. Gelovigen in Christus in deze tijd van genade zijn niet
verplicht om een sabbatdag te houden. Het is gebruikelijk om samen te komen voor
de eredienst op de eerste dag van de week, want dat was de praktijk van de eerste
gelovigen in Christus.
De morele principes van de Wet van Mozes hebben de tendens om universele
principes (dat wil zeggen, wiens beginselen altijd van toepassing zijn) te
vertegenwoordigen. Wanneer we die beginselen weer in de brieven van de apostel
Paulus vinden, weten we dat God wil dat we gehoorzaam zijn. We zijn niet
gebonden om de oudtestamentische wet te volgen. Deze wet werd gegeven om
Israël te regeren.
14.

(Exodus 20:24) Welk gebod werd aan Israël gegeven?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

15.

(Leviticus 19:27, 28) Welk gebod wordt in elk van deze verzen aan Israël gegeven?
(vs. 27) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(vs. 28) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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16.

(Numeri 15:32-36) Wat gebeurde er met de man die de wet brak door het verzamelen van
hout op de sabbatdag? ______________________________________________________
________________________________________________________________________.

17.

(Numbers 15:38) Wat moesten de Israëlieten doen? _______________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Met de dood en opstanding van Jezus Christus en het aanbreken van de
“Bedeling van Genade” zijn gelovigen niet langer gebonden aan de “Wet van
Mozes.”
18.

(Galaten 3:24,25) Waarmee werd de wet vergeleken volgens het eerste deel van vs. 24?
________________________________________________________________________.
(v. 25) Staan wij onder deze “tuchtmeester” of “schoolmeester” nu het geloof geopenbaard
is?” _____________________________________________________________________.

19.

(Efeziërs 2:15) Hier wordt de Wet van Mozes aangeduid als de “vijandschap, de wet van de
geboden.” Wat heeft Christus met deze wet gedaan volgens het eerste deel van het vers?
________________________________________________________________________.

De leer van de Schrift over de Wet van Mozes illustreert een belangrijk principe.
GOD VERANDERT NOOIT.
DE MORELE EISEN VAN GOD VERANDEREN NOOIT.
MAAR...
HET SYSTEEM WAARDOOR GOD DE WERELD REGEERT IS VERANDERD
OP VERSCHILLENDE MOMENTEN IN DE LOOP VAN DE GESCHIEDENIS.
We hebben zojuist gezien dat God ooit werkte door middel van het volk Israël en hen
regeerde door de wet van Mozes. Vandaag de dag werkt God echter niet
rechtstreeks via Israël als een volk, maar via de Kerk, het Lichaam van Christus.
Gelovigen in Christus zijn niet verplicht om de wet van Mozes te houden.
In de vorige les zagen we dat Gods geboden met betrekking tot voeding sinds het
begin van de wereld zijn veranderd. Adam was vegetarisch (Gen. 1:29). Na de
zondvloed was alle soorten vlees toegestaan (Genesis 9: 3,4). Gedurende de tijd
van Mozes onder de wet, konden alleen bepaalde soorten vlees worden gegeten
(zie Leviticus 11). In onze tijd, de "Bedeling van Genade," is al het door God
geschapene goed (1 Tim. 4:4).
“Het recht snijden van het woord der waarheid,” is het studeren van de schriften in
het licht van dit principe.
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Dit is het principe van de bedelingen.
Dit is het recht snijden van het woord der waarheid.
Wanneer je de Bijbel bestudeert, vraag altijd de volgende vragen:

20.



Wie spreekt er?



Tot wie spreekt hij/zij?



Waar spreekt hij/zij over?



Wanneer werd het gesproken?

(Deuteronomium 1:1-5) Lees aandachtig. ________ (Check)
(v. 1) Wie spreekt er? ______________________________________________________.
(v. 1) Tot wie spreekt hij? ___________________________________________________.
(v. 3) Waarover spreekt hij? _________________________________________________
________________________________________________________________________.
(v. 4) Wanneer sprak hij? ___________________________________________________
________________________________________________________________________.
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(1 Korinthiërs 1:1-3) Lees aandachtig. _______(Check)
(v. 1) Wie spreekt er? ______________________________________________________.
(v. 2) Tot wie spreekt hij? ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
In 1 Korinthiërs schrijft Paulus over vele kwesties. Wat is één van deze kwesties volgens
1 Kor. 1:10? (Gebruik jouw woorden) __________________________________________.
Onder welk van Gods programma’s zijn die woorden van toepassing? Omcirkel één: Toen
Adam en Eva in het hof van Eden waren. Onder de Wet van Mozes. Gedurende het
Lichaam van Christus. In het toekomstige Koninkrijk.
We zullen in een latere les leren dat zoals Mozes Gods grote leider en onthuller was
van waarheden voor oudtestamentisch Israël, zo was de apostel Paulus de onthuller
van waarheden voor de Kerk, het Lichaam van Christus.
Zoals Mozes de wet van God op de Sinaiberg ontving, zo ontving Paulus bijzondere
openbaringen van God en gaf ons waarheden met betrekking tot het Lichaam van
Christus.
Door het stellen van de fundamentele vragen over 1 Korinthiërs, zul je ontdekken dat
dit een deel van de Schrift is wat direct geschreven is aan de gelovigen die vandaag
de dag in het tijdperk van genade leven en een beroep doen op de naam van onze
Heer Jezus Christus.
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Het recht snijden van het woord der waarheid is het begrijpen welke delen van de
Schrift rechtstreeks aan ons, het Lichaam van Christus, geschreven zijn en welke
delen aan iemand anders zijn geschreven.
ALLES VAN DE BIJBEL WERD VOOR ONS GESCHREVEN, MAAR NIET
ALLES WAS RECHTSTREEKS TOT ONS GESCHREVEN.
ANDERE VERSCHILLEN IN DE SCHRIFT
Het Messiaanse Koninkrijk verschilt van de Kerk, het Lichaam van Christus. God
beloofde Abraham dat zijn nakomelingen een groot volk zouden vormen waardoor
alle families van de aarde zouden worden gezegend (Gen. 12: 2,3). Deze belofte,
het verbond met Abraham genoemd, werd eerst geërfd door Isaäk (Gen. 26,3),
daarna door Jakob, die Israël werd. (Gen. 27: 27-29; 28: 13-15). In de loop van de
geschiedenis van Israël, werd de belofte specifieker. Door het verbond wat God met
David maakte (2 Sam. 7:16) zou zijn dynastie heersen in het Messiaanse Koninkrijk.
De oudtestamentische profeten voegen ook veel details toe met betrekking tot het leven op
aarde tijdens het Messiaanse Koninkrijk
22.

Jesaja 11:1-10 is een voorbeeld van een oudtestamentische waarheid die het
toekomstige Messiaanse Koninkrijk beschrijft.
(Vs. 6) Wat zal er waar zijn in dit Koninkrijk? _____________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

23.

(Lukas 1:31-33) Welke positie zou Jezus Christus bezetten volgens deze verzen?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Onder het koninkrijksprogramma is Israël de belangrijkste natie. Israël hoorde God
te gehoorzamen. God zou Israël zegenen en de volken van de aarde zouden door
Israël tot God getrokken worden.
Echter, Israël verwierp haar Messias. Nu heeft God tijdelijk Israël en het
koninkrijksprogramma opzij gezet. Vandaag de dag is het volk van God de Kerk, het
Lichaam van Christus.

24.

(Rom. 11:25) Wat is er nu met Israël gebeurd? __________________________________.

25.

(Efeziërs 2:14-16) Wat heeft Christus met de twee groepen, Israël en de heidenen,
gedaan? _________________________________________________________________.
Volgens Romeinen 3:22 is er geen onderscheid in het Lichaam van Christus.
Israël was onder het koninkrijksprogramma, en het Lichaam van Christus is onder de
bedeling van de genade van God. Dit zijn afzonderlijke entiteiten.
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ER IS OOK EEN VERSCHIL IN DE SCHRIFT TUSSEN PROFETIE EN VERBORGENHEID.
De profeet was een man die direct van God sprak. Sommige profetieën waren echte
preken die bedoeld waren voor de mensen in de dagen waarin de profeet leefde.
Andere profetieën voorspelden de toekomst. Oudtestamentische profeten spraken
veel over de komende Messias, komende oordelen over de wereld, en het
Messiaanse koninkrijk wat nog toekomst is.
26.

(1 Peter 1:10-12) Waar spraken de oudtestamentische profeten over volgens vers 11?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

27.

Zoek Handelingen 3:21 op. Over welke periode heeft God middels de profeten gesproken?
________________________________________________________________________.

De oudtestamentische profeten spraken over de Messias, Zijn dood voor onze
zonden, zijn koninkrijk, en het herstel van het volk Israël. Er waren een aantal dingen
waarover de profeten nooit spraken. Deze waren "verborgenheden", niet
geopenbaard tot de tijden van het Nieuwe Testament.
28.

(Efeziërs 3:1-10) Lees aandachtig. _________(Check)

29.

Wat is aan Paulus bekend gemaakt volgens vers 3? ______________________________.

30.

Wat leert Paulus ons over deze verborgenheid in het eerste deel van vers 5 (zie ook
Kolossensen 1:26.) ________________________________________________________.

De waarheden over Israël en het Koninkrijk werden in het Oude Testament
geprofeteerd. Waarheden over de kerk, het Lichaam van Christus, werden nooit
geprofeteerd, totdat ze aan de apostel Paulus werden geopenbaard.
Alles van de Bijbel is voor ons belangrijk. Echter, Gods geboden voor de Kerk, het
Lichaam van Christus zijn te vinden in de brieven van Paulus. Deze geschriften zijn
van bijzonder belang voor ons.
31

Lees aandachtig Efeziërs 3:1,2. Wat gaf God aan Paulus? (v. 2) _____________________
________________________________________________________________________.
Voor wie gaf God het aan Paulus? ____________________________________________.

32.

Raadpleeg Galaten 1:15,16. Wat zond God Paulus te doen? (v. 16) __________________
________________________________________________________________________.

33.

(Kolossensen 1:24-29) Lees aandachtig. _______ (check)
(v. 25) Wat gaf God Paulus te doen en waarom? _________________________________
________________________________________________________________________.
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Het recht snijden van het woord is het begrijpen van verschillende schriftgedeeltes
en hoe deze in elkaar passen. Dit zal enorm helpen om te bepalen welke direct aan
het Lichaam van Christus zijn geschreven.
De verklaring van C. I Scofield in de naar hem verwezen Bijbel was juist: “alleen in
zijn (Paulus) geschriften vinden we de leer, positie, wandelgang en bestemming van
de Kerk.”
GEHEUGENVERS VOOR DEEL 4 IS 2 TIMOTHEÜS 2:15

Schrijf in de ruimte hieronder het geheugenvers voor deze les op.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Gebruik graag een apart vel voor vragen of opmerkingen.
Welke bijbelversie(s) heb je gebruikt om deze bijbelse introductieles te voltooien:
_____________________________________________________________________________.
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Atn.: Rob van der Zee
Apartado 143
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
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Tel.: (+34) 636 993 444
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Datum: ________________________________________________________________________
Naam: ________________________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________________________
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Land: _________________________________________________________________________
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