Samenvatting preek 2 Petrus 1: 21 ‘want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van
een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.’
1. Waarom is het goed en nuttig om iets te weten van het ontstaan van de Bijbel?
Profetieën – zijn betrouwbaar (vb.: vers 16/17 - verheerlijking op de berg – Ps. 2 + Jes. 42)
- Uitgesproken door mensen die door de Heilige Geest werden aangestuurd.
Petrus – betrekking op profetie - het OT. Wij passen dat toe op heel de Bijbel.
- Betrokkenheid van de Heilige Geest. Het gaat via mensen/menselijke processen –
verschil met islam.
Het is een geloofsstandpunt:
Ja, maar: - wel graag: op goede gronden (ook als je vragen krijgt – apologetisch).
- als je het niet gelooft, misschien onder de indruk van de totstandkoming
2. Hoe is bepaald welke boeken samen de Bijbel vormen? En hoe zijn die boeken tot ons gekomen?
Zowel voor OT als NT ingewikkeld proces. Daar kun je twee kanten mee op:
1. Ongeloofwaardig
2. Juist bijzonder (mijn standpunt) – Ingewikkeld proces, maar nu 1 algemeen
aanvaarde Bijbel. Dat moet wel onder leiding van de H. Geest zijn gebeurd.
Standpunt 2 (Wel eerlijk zijn: RK - ook deutero-canonieke boeken) Hoe gegaan?
- OT: overgenomen van de Joden. Tussen 200v.Chr. en 100 n. Chr. proces van
canonisering. Canon: lijst van geschriften, die gezaghebbend zijn.
Belangrijk: het ging om boeken die als woorden van God werden
gezien en erkend door de gelovigen. (Voorbeeld – publieksprijs)
- NT: Boeken die gezag hadden in gemeenten en voor iedereen belangrijk.
Let op: O.T. en N.T.: boeken die erkend goddelijke gezag hadden bij de gelovigen
werden vastgesteld. Dus niet: goddelijk op grond van keuze kerk/paus/vergadering.
Hoe tot ons gekomen?
Wij kennen nu 66 boeken. Gaat terug op allerlei vertalingen en handschriften.
Hoe ouder, historisch belangrijker. Hebreeuws en Grieks: kritisch apparaat varianten
Twee belangrijke punten:
A. Tekst zoals we die hebben: onvoorstelbaar goed overgeleverd
B. Nieuwe ontdekkingen (dode zeerollen) leiden niet tot totaal ander beeld.
- We weten wel meer van het leven toen.
- Niet: Bijbel/Bijbelboeken onhoudbaar of moeten worden aangevuld.
3. Hoe betrouwbaar is de Bijbel?
Moeilijke vraag – wat wordt bedoeld?
- Moet precies zo zijn? Nee, juist ook voluit menselijk boek.
- Geloofsboek – dus niet betrouwbaar. Terecht punt, maar daarom niet onbetrouwbaar.
Uitgangspunten
A. Genoeg over God en onze redding!
B. Waarheid – betrouwbaar.
Is niet: wereldbeeld van die tijd – wij ander wereldbeeld.
C. historische claim – kan het spannend worden.
Opstanding Jezus: niet wtsch. bewezen, maar wel historisch bewijs (1 Kor.15)
Israël uit Egypte – wezenlijk voor O.T. niet veel in buitenbijbelse bronnen.
Lastig.
D. Waar in existentiële zin: verklaart wereld, mens en God het best.

4. Betekenis het Woord als ‘een lamp is, die schijnt op een duistere plaats’ (1:19)?
Zonder Gods Woord krijgen we geen inzicht in onszelf, de wereld, God en ‘goed en kwaad’.
Dan tast je daarover in het duister.
Dus: 1. Het Woord kennen en lezen. Dan zie je alles duidelijker
2. Bijbel geen thema-boek, maar God wil dingen aan de orde brengen.
Laat je storen door de Bijbel.
3. Licht is niet altijd leuk. Moeilijke en donkere plekken van de wereld en jezelf wordt
beschenen.
4. Vraag om de Heilige Geest. Het laat geen ‘eigenmachtige uitleg toe’ (vs. 20).
Laat het licht schijnen in je leven!

Vragen bij de dienst van zondag 2 februari 2014 Meentkerk.
Waarom deze 66 boeken?

1. Welke vragen hebt u/heb jij rond het ontstaan van de Bijbel?
2. Meer kennis over hoe de Bijbel is ontstaan, is dat versterkend voor je geloof of geeft het je juist
meer twijfel?
3. Wat zijn je gedachten bij 2 Petrus 1: 21 – ‘… heilige mensen van God, door de Heilige Geest
gedreven,…’?
Wat betekent het voor u/jou dat de goddelijkheid van de Bijbel toch via mensen tot stand is
gekomen? Geeft dat ontspanning of maakt het het spannend?
4. Op welke punten werkt de Bijbel voor jou/u als een lamp, die schijnt op een duistere plaats?

