
HET BETWIJFELDE WOORD VAN GOD
De Bijbel is een verzameling van 66 boeken en brieven, samenge-
steld over een periode van meer dan duizend jaar. Voor christenen 
is de Bijbel het ‘woord van God’. Maar wat betekent dat eigenlijk? 
De een stelt dat iedere letter staat waar God ’m heeft neergezet, 
de ander ziet de Bijbel als een boek geschreven door mensen die 
nadachten over het hogere. De meesten zitten ergens tussen die 
twee uitersten. 

De Bijbel ons laat zien wie God is en wat zijn wil voor de mensheid 
is. De bijbelboeken zijn geschreven door mensen die dat deden vanuit 
hun eigen kennis en cultuur, maar daarbij wel zijn geïnspireerd door de 
heilige Geest.

Er gaan nogal wat sterke verhalen rond over de Bijbel. Misschien heb 
je weleens gehoord over allerlei alternatieve ‘evangeliën’ met een heel 
andere boodschap. Of dat de machthebbers in de vroege kerk veel tek-
sten grondig herschreven hebben. In de roman De Da Vinci Code van 
Dan Brown draait alles om dit soort samenzweringstheorieën.
Maar dat zijn eigenlijk allemaal sprookjes. Het is waar dat rond de tijd 
dat het christendom de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk werd 
(eind 4e eeuw), er ook overeenstemming kwam over de ‘canon’, de 
boeken die in de Bijbel thuishoren. Maar voor het grootste deel was 
deze selectie van boeken al vanaf de tweede eeuw in algemeen gebruik 
bij de christelijke gemeenten.
Ook over de historische betrouwbaarheid van de Bijbel worden verhitte 
discussies gevoerd. Soms doen archeologen vondsten die kloppen met 
de bijbelse geschiedenis, maar andere vondsten lijken die geschiedenis 
niet te bevestigen. Het is ook heel lastig om harde uitspraken te doen 
over gebeurtenissen van meer dan drieduizend jaar geleden. Wel weten 
we dat veel van wat in de Bijbel staat historisch juist is, of in ieder geval 
een historische kern bevat.

Nog zo’n discussiepunt: soms lijkt de Bijbel zichzelf tegen te spreken. 
Heeft God het vee en de vogels nu op dag vier en vijf geschapen (Gen. 
1) of na de mens (Gen. 2)? En wie was er nu het eerst bij het graf van 

Jezus, en hoe reageerden de discipelen? De vier evangeliën vertellen 
allemaal net een ander verhaal over de opstanding.
Dit soort ‘tegenspraak’ is natuurlijk geen nieuwe ontdekking. Theo-
logen, bijbelwetenschappers en gewone gelovigen buigen zich al eeu-
wen over dit soort vragen en hebben ook verschillende antwoorden 
ontdekt. Ja, er lijken twee scheppingsverhalen te zijn. Mogelijk zoomt 
Genesis 2 in op de zesde scheppingsdag. Maar het is ook mogelijk dat 
er twee tradities waren in denken over de schepping, die allebei in de 
Bijbel terechtkwamen omdat ze verschillende kanten van de schepping 
en de schepper belichten.
En de vier verschillende verslagen van de opstanding zijn precies wat 
je zou verwachten van vier ooggetuigen. Wanneer je ooggetuigen van 
een ongeluk ondervraagt, krijg je doorgaans verschillende verhalen, die 
samen een completer beeld opleveren.

Maar hoe zit het dan met de Bijbel als ‘Gods woord’? Je zou zeggen dat 
Gods woorden geen fouten bevatten. Maar er staat nergens in de Bijbel 
dat dit boek foutloos is. Er staat ook nergens dat God ieder woord in 
de Bijbel heeft gedicteerd. Alleen de tien geboden schreef God zelf op 
de stenen tafelen. Maar ook hiervan staan twee versies in de Bijbel, die 
niet honderd procent gelijk zijn (vergelijk Ex. 20:2-17 en Deut. 5:6-21 
maar eens).
De Bijbel is betrouwbaar, maar dat is wat anders dan foutloos. De evan-
geliën laten bijvoorbeeld duidelijk zien dat Jezus is opgestaan uit de 
dood en dat daar veel getuigen van waren. Dat is ook de boodschap 
van de opstandingsteksten, die gaan niet over de vraag wie er wanneer 
bij het graf was.
We moeten er rekening mee houden dat de Bijbel niet is geschreven 
volgens de normen van de 21e-eeuwse geschiedschrijving. Geschiede-
nis werd en wordt op verschillende manieren geschreven. Lucas legt 
meer nadruk op feiten en getuigen dan bijvoorbeeld Johannes. De ver-
schillende gen-res die verschillende auteurs gebruikten, zijn zichtbaar in 
de Bijbel en dat kan ervoor zorgen dat dezelfde gebeurtenis soms op 
verschillende manieren is beschreven.
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