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DE MEEST BELANGRIJKE
VERDELING IN DE BIJBEL
De veronderstelling dat de meest
belangrijke verdeling in de Bijbel die
tussen het Oude en het Nieuwe
Testament zou zijn, wordt vaak
uitgedrukt in de stelling "Het Oude
Testament is voor de Joden; het
Nieuwe Testament is voor ons."
Dit is echter niet juist.
Ten eerste geven de benamingen Oude
en Nieuwe Testament geen juiste
beschrijving weer van de inhoud van de
twee bijbeldelen.
Het verbond van de wet (later genoemd
het Oude Verbond of Testament), werd
niet eerder gesloten dan nadat 2500 jaar
van menselijke geschiedenis voorbij was.
Ongeveer 1500 jaar v. Chr. is "de wet ...
door Mozes gegeven" (Johannes 1:17),
zoals beschreven staat in Exodus 19 en
20.
Over de periode "van Adam tot Mozes",
weten wij dat er geen wet was (Romeinen
5:13,14). De wet was nog niet gegeven.

Dit betekent dat er in het boek Genesis
geen enkel woord te vinden is over het
Oude Testament. Zelfs het volk Israël
wordt niet eerder natie genoemd dan bij
de uittocht uit Egypte (zie het boek
Exodus).
Als dan het Oude Testament voor de
Joden is en het Nieuwe Testament voor
ons, voor wie is dan het boek Genesis?
En dan het Nieuwe Verbond; dit ontstond
pas na de dood van Christus: Hij is "de
Middelaar van het nieuwe testament
[verbond]," (Hebreeën 9:15).
Vlak voor de kruisiging, zei onze Here
tegen Zijn discipelen: "Deze drinkbeker is
het Nieuwe Testament in Mijn bloed, dat
voor u vergoten wordt." (Lukas 22:20).
Dit betekent dat het grootste gedeelte van
de zogenaamde vier evangeliën te maken
heeft met het Oude Testament en niet met
de geschiedenis van het Nieuwe
Testament. En dat onze Here en Zijn
discipelen leefden onder het Oude
Verbond in die tijd.
Merk tevens op dat zowel het Oude als
het Nieuwe Testament werden gesloten
met de natie Israël. Maar Israël was blind
voor het Nieuwe Verbond en daarom werd
Paulus door Jezus aangewezen als de
apostel der heidenen [=niet-joden]
(Handelingen 9:15).
De meest belangrijke verdeling in de bijbel
is dan ook niet die tussen het
zogenaamde Oude en Nieuwe Testament.
De meest belangrijke verdeling in de bijbel
is die tussen Profetie en de grote
Verborgenheid verkondigd door de
apostel Paulus.
(Bron: 'Things That Differ' door Cornelius
R. Stam)

