
  



  



  

25... Haar dienaar ben ik geworden krachtens het 
beheer dat mij door God is toevertrouwd, om 
onder u het woord van God te vervullen, 
 26 het Geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang 
verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan 
zijn heiligen. 
 27 Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de 
heerlijkheid van dit Geheimenis is onder de 
heidenen: Christus onder u, de hoop der 
heerlijkheid...

Kolosse 1:25-27



  

Adolph E. Knoch (1874-1965), de man 
achter de Concordant Literal NT, schreef: 

“Omdat de traditie Johannes’ geschriften 
laat dateert, werd ik weerhouden om 
Paulus te geloven, toen hij schreef dat aan 
hem het beheer was toevertrouwd om het 
Woord Gods te completeren. Ik probeerde 
dit te ‘verklaren’ door te zeggen dat hij de 
hoogste  en culminerende openbaring had. 
En dat is ook zo. Maar waarom niet nemen 
zoals het er staat? Er is niets in de 
Schriften dat het weerspreekt.” 
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Als Paulus Gods Woord completeerde en hij werd 
in de tweede helft van de 60-er jaren omgebracht, 
dan moetmoet het NT geschreven zijn, vóór 70 AD.

Inleiding Telos-vertaling op al 
Johannes’ geschriften:

“Geschreven door Johannes tussen 
de jaren 60 en 95...”



  

John A.T. Robinson, liberaal (!) 
theoloog, schrijver van bestseller 
‘honest to God’, documenteerde 
dat heel het NT geschreven is 
vóór het jaar 70.



  



  

2Petrus is geschreven halverwege 60-er jaren. Hij 
voorzegt in hoofdstuk 2:

* de aanstaande afval onder het volk
* de Joodse opstand
* de verwoesting van de stad

In hoofdstuk 3 betoogt Petrus dat de 
wederkomst van Christus veel langer zal duren 
dan aanvankelijk gedacht. 



  

12 Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u 
hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de 
tegenwoordige waarheid, versterkt zijt. 

13 Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, 
u door herinnering wakker te houden, 

14 want ik weet, dat het afleggen van mijn tent 
spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus Christus 
mij heeft doen weten. 

15 Maar ik zalzal mij beijveren, dat gij ook na mijn 
heengaan telkens weer aan deze dingen kunt 
denken.

2 Petrus 1:12-19 >



  

16 Want WIJ zijn geen vernuftig gevonden 
verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de 
komst van onze Here Jezus Christus hebben 
verkondigd, maar WIJ zijn ooggetuigen geweest 
van zijn majesteit. 

(...)

19 En WIJWIJ hebben het profetische woord dat 
vaster is, en gij doet wèl, er acht op te geven (als 
op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, 
totdat de dag aanbreekt ...

2 Petrus 1:12-19



  

15 ... en houdt de lankmoedigheid van onze Here 
voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder geliefde broeder 
PaulusPaulus naar de hem gegeven wijsheid u 
geschreven heeft, 
16 evenals in alle brievenalle brieven, wanneer hij over deze 
dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te 
verstaan, wat de onkundige en onstandvastige 
lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals 
trouwens de overige schriftende overige schriften. 

2Petrus 3:15,15



  



  

6 Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer 
geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden 
staat voor de deur. 
7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop 
ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden 
(...) 
9 Doe uw best spoedig tot mij te komen.

2Timotheüs 4:6-13 >



  

10 Want Demas heeft mij uit liefde voor de 
tegenwoordige eeuw verlaten. Hij is naar 
Tessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, 
Titus naar Dalmatië. 
11 Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af en 
breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor 
de dienst. 
12 Tychikus heb ik naar Efeze gezonden. 
13 Als gij komt, breng dan de mantel (=omslag) 
mee, die ik te Troas bij Karpus liet liggen, en ook de 
boeken, vooral de perkamenten.

2Timotheüs 4:6-13 



  

16 ALLEALLE Schrift is van God ingegeven, en nuttig 
om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en 
op te voeden in de gerechtigheid, 
17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle 
goed werk volkomen toegerust. 

2Timothëus 3:16-17



  



  
eind: 
de openbaring van Jezus Christus

Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
1 Timoteüs
2 Timoteüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring

begin: de evangelie-beschrijvingen

vervolg: Handelingen

21 brieven: Christus verborgen



  

9 – en toen zij de genade, die mij geschonken was, 
opmerkten, reikten Jakobus, Kefas en JohannesJakobus, Kefas en Johannes, 
die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de 
broederhand: wij zouden naar de heidenen, zij naar 
de besnijdenis gaan. 

Galaten 2:9 Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes



  

Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
1 Timoteüs
2 Timoteüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas

Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
Hebreeën 
1 Timoteüs
2 Timoteüs
Titus
Filemon

Latijnse Vulgaat

Griekse handschriften



  

Griekse handschriften:

eerst 7 besnijdenis-brieven 
(“eerst de Jood...”)

Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
Hebreeën !!
1 Timoteüs
2 Timoteüs
Titus
Filemon

daarna 14 brieven ( = 2x7) 
van Paulus



  



  

Tenach = 
1. Torah => wet van Mozes        5 boeken
2. Nebiïm => profeten                 6 boeken
3. Chetoebim => Geschriften    11 boeken
                                                  22 boeken  

44 Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot 
u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij 
geschreven staat in de wet van Mozes en de 
profeten en de psalmen moet vervuld worden. 
45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de 
Schriften begrepen...

Lucas 24:44-45 



  

22 boeken 22 boeken

Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes
Handelingen

De ‘pentateuch’, 
het fundament van 
heel de Schrift.

22 boeken in de Tenach 
27 boeken in het NT
49 boeken in totaal = 7 x 7

a   --     
h

a   --     
h



  

Dr. Ernest L. Martin schreef 
in 1965 een proefschrift 
‘Restoring the Original Bible’. 

In zijn boek laat hij de 
betekenis zien van de 
oorspronkelijke indeling van 
de Bijbel. 



  

Het Woord van God is COMPLEET!Het Woord van God is COMPLEET! 

De canon van het NT werd niet gevormd door 
kerkelijke concilies in de 4-de eeuw, maar officieel 
aanvaard. 

Ze gaven geen gezag aan de boeken, maar ze  
erkenden dat gezag. 



  

De woorden des HEREN zijn zuivere woorden, 
gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde 
zevenvoudig gelouterdzevenvoudig gelouterd.

Psalm 12:7 
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