
H o o f d s t u k  4  W a t  m o e t e n  w e  m e t  d e  B i j b e l ?

Hermeneutiek 
Wanneer we de Bijbel lezen, moeten we die interpreteren. 
Dat geldt trouwens voor iedere tekst, of het nu de krant is, 
een roman of de gebruiksaanwijzing van de stofzuiger. Hoe 
interpreteren we de Bijbel?
Een basisregel is dat we waar mogelijk de Bijbel via de Bijbel 
interpreteren. Dus: klopt een bepaalde interpretatie ook met 
de rest van de Bijbel?
Maar soms heb je ook gegevens van buiten de Bijbel nodig. 
Toen de 17e-eeuwse theoloog Voetius hoorde dat sterren-
kundigen claimden dat de aarde rond de zon draaide, vond 
hij dat in tegenspraak met de Bijbel. Jozua zegt immers: 
‘Zon, sta stil boven Gibeon!’ (Joz. 10:12) en niet ‘Aarde, sta 
stil’. Voetius nam die tekst letterlijk, maar wij interpreteren 
dit als gewoon spraakgebruik: het lijkt alsof de zon stil moet 
staan, maar eigenlijk staat de aarde stil. En dat doen we op 
basis van onze kennis van het zonnestelsel!
Maar hoe ga je nu om met de Bijbel? Verschillende stromin-
gen binnen het christendom kunnen hier verschillende regels 
bij hanteren. Het protestantisme kent het ‘sola scriptura’ (al-
leen de Schrift) als belangrijke regel. De Rooms-Katholieke 
Kerk kent daarnaast veel gezag toe aan de overlevering van 
de kerk. De juiste uitleg is in principe de uitleg die de kerk 
geeft.
Binnen het protestantisme bestaan ook weer verschillende 
visies op de juiste bijbeluitleg. Soms zijn belijdenisgeschrif-
ten (zoals de Dordtse Leerregels, de Heidelbergse Catechis-
mus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis) leidend. In meer 
evangelische kerken vertrouwt men erop dat de heilige 
Geest (volgens Joh. 14:26) de gelovige de juiste betekenis 
zal openbaren. En er zijn regels als de ‘Chicago Verklarin-
gen’ (nl.wikipedia.org/wiki/Chicagoverklaringen) waarin 
randvoorwaarden voor bijbeluitleg staan. Iedere manier van 
uitleg staat doorgaans in een lange of kortere traditie. Vaak 
zie je dat sekten een heel eigen manier van uitleg gebruiken 
om zich te onderscheiden.

W
er

kb
la

d 
Ta

lk


