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terugblik deel 1... uniek in zijn eenheid

▪ de Bijbel: een bibliotheek van  (66) 70 boeken
▪ alle afzonderlijke boeken zijn als puzzelstukjes van 

één panorama.
▪ "Geen profetie van de Schrift heeft een eigen 

uitleg" - de Schriften leggen elkaar uit.
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terugblik deel 2... uniek in zijn voorzeggingen

▪ profetie (lett. voor-zegging) is een waarmerk van 
Goddelijkheid - geen mens kent van zichzelf de 
toekomst;

▪ de Bijbel biedt een indrukwekkende track record 
aan vervulde voorzeggeingen. 
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deel 3 - uniek in zijn boodschap

▪ de inhoud van de Bijbelse boodschap is uniek:
• afwijkend van (en haaks staand op) 

alle menselijke filosofie en religie;
• met antwoorden die geen mens bedenkt...
• en daarmee haar Goddelijke oorsprong 

bewijzend 





de Bijbel is door-en-door historisch

▪ God zet stappen in de geschiedenis 
- concreet en aantoonbaar

▪ met als climax het Evangelie van de opgestane 
Christus! 



12 Maar indien van Christus geheraut wordt 
dat hij uit de doden is opgewekt, 
hoe zeggen sommigen dan onder jullie 
dat er geen opstanding van doden is?

1Korinthe 15

NBG-51: gepredikt 



13 Indien er geen opstanding van doden is, 
dan is ook Christus niet opgewekt. 

1Korinthe 15
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14 Maar indien Christus niet is opgewekt, 
zonder inhoud is ook onze heraut-boodschap
en zonder inhoud is ook jullie geloof.

1Korinthe 15

een 'christendom' zonder een 
historisch opgewekte Christus is leeg



15 Dan worden wij ook 
valse getuigen van God bevonden, 
omdat wij tegen God in getuigen 
dat Hij de Christus opwekte 
die Hij niet heeft opgewekt, 
wanneer dus namelijk geen doden worden opgewekt.

1Korinthe 15

nog erger dan leeg
want vals en fraude





4 De slang echter zeide tot de vrouw: 
Je zult geenszins sterven, 
5 maar God weet, dat ten dage, dat je daarvan eet,
uw ogen geopend zullen worden…

Genesis 3

ontkenning van de dood is de eerste 
leugen van de 'diabolos':
• dood is een andere vorm van leven

('onsterfelijke ziel', reïncarnatie)



3 En Hij zei tot mij (=Ezechiël): 
Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven?

Ezechiël 37

nooit luidt de vraag: 
waar gaat een mens heen, als hij sterft

de vraag is:
als een mens sterft, zal hij herleven?



vijf Bijbelse feiten over de dood...

1. dood is het tegenovergestelde van leven
2. de dood is een terugkeer

Gen.3:19; Pred.12:7
3. de dood is als een slaap

Job 14:11,12; Mat.9:24; Joh.11:11-13
Ps.6:6; Pred.9:,510

4. men wordt opgewekt om op te staan
Ef.5:14

5. de dood wordt teniet gedaan!
2Tim.1:10





5 Ik ben JAHWEH, 
er is geen ander, 

behalve Mij is er geen God. 
Ik gord je (=Jakob), hoewel je me niet kende. 

Jesaja 45



6 opdat men het wete 
vanwaar de zon opgaat 
en waar zij ondergaat, 

dat er buiten Mij niemand is, 
Ik ben JAHWEH en niemand meer, 

Jesaja 45



7 Formeerder van het licht 
en Schepper van de duisternis, 

die vrede maakt en kwaad schept, 
Ik JAHWEH doe al deze dingen.   

het 'kwaad' is géén...
▪ geen 'bedrijfsongeval'
▪ onafhankelijke macht
▪ maar: een creatie en instrument
▪ in goede handen!! Job 2:10

Jesaja 45





32 Want God sluit allen op in ongezeglijkheid, 
opdat Hij zich over allen zou ontfermen.

als vissen in een net; Lucas 5:6

Romeinen 11



32 Want God sluit allen op in ongezeglijkheid,
opdat Hij zich over allen zou ontfermen.

de Schrift leert dat alle mensen...
▪ worden gerechtvaardigd (Rom.3:23,24; 5:18)
▪ worden gered (1Tim.2:4; 4:10)
▪ worden levend gemaakt (1Kor.15:22-28)

• ieder in zijn eigen rangorde...

Romeinen 11





36 Want vanuit Hem
en door Hem
en tot in Hem

zijn alle dingen. 
Aan Hem de heerlijkheid
tot in de aeonen. Amen!

Romeinen 11

God is GOD - Hij geeft alles een plaats!



woensdag 27 april a.s. 
de 4e en laatste avond in de serie:

DE BIJBEL BEWIJST ZICHZELF
uniek in zijn kracht!


