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aantekeningen bij de titel

1. de Bijbel is geen boek maar een bibliotheek 
> Gr. biblia = boeken

2. 'moeilijk'... voor wie? 
▪ afhankelijk van achtergrondkennis

3. 'de Bijbel' - is een generalisatie
▪ het ene boek/passage is het andere niet  





Handelingen 8

30 En Filippus liep er snel naar toe 
en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. 
En hij zei: versta je ook wat je leest?

lett. weet je... > begrijp je
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Handelingen 8

31 En hij zei: hoe zou ik dat toch kunnen 
als niet iemand mij de weg wijst?
En hij moedigde Filippus aan in te stappen 
en te gaan zitten naast hem.

> om de Schrift te verstaan heb je (gewoonlijk) 
iemand nodig die je wegwijs maakt
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Spreuken 25

2 Het is Gods heerlijkheid
een zaak te verbergen 
en de heerlijkheid van koningen 
een zaak te onderzoeken.

2x heerlijkheid - hebr. KABOD = lett. gewicht
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Spreuken 25

2 Het is Gods heerlijkheid 
een zaak te verbergen 
en de heerlijkheid van koningen 
een zaak te onderzoeken.

▪ hebr. DABAR > lett. woord
▪ God verbergt DABAR

→ in de schepping
→ in de sterren(beelden)
→ in de Schriften > ESTHER = verbergen

▪ het is koninklijk DABAR te onderzoeken
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Spreuken 25

2 Het is Gods heerlijkheid
een zaak (DABAR) te verbergen 
en de heerlijkheid van koningen 
een zaak (DABAR) te onderzoeken.

2x heerlijkheid - hebr. KABOD = lett. gewicht
▪ God verbergt zijn Woord - b.v. in de 

schepping, sterrenbeelden, enz.   
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1Korinthe 2

14 Maar een ziels mens ontvangt niet 
de dingen van de Geest van God, 
want het is hem dwaasheid...

Gr. PSUCHIKOS >  psyche > ziel
▪ = wat de mens gemeen heeft met het dier 

(sensaties via de zintuigen, gevoelens)
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1Korinthe 2

14 Maar een ziels mens ontvangt niet 
de dingen van de Geest van God, 
want het is hem dwaasheid...

= wat (van God) niet gezien wordt
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1Korinthe 2

14 ... en hij kan het niet kennen 
omdat het op een geestelijke wijze
kritisch wordt beoordeeld.

Gr. PNEUMATIKOOS

▪ ziels > georiënteerd op sensaties en voelen
▪ geestelijk > geöriënteerd op waarheid
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1Korinthe 2

14 ... en hij kan het niet kennen 
omdat het op een geestelijke wijze 
kritisch wordt beoordeeld.

één woord: Gr. ANAKRINO

▪ = kritisch beoordelen, checken, nagaan
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1Korinthe 2

15 De geestelijke mens echter 
beoordeelt kritisch alle dingen...
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2Petrus 3

15 en acht het geduld van onze Heer redding, 
zoals ook onze geliefde broeder Paulus 
naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt, 
aan jullie schreef...
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2Petrus 3

16 zoals ook in al de brieven, 
waarin hij over deze dingen schrijft. 
Daarin zijn sommige dingen zwaar te begrijpen...

Petrus had moeite met Paulus' brieven
▪ verschillende bedieningen - aan Paulus 

was meer geopenbaard
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2Petrus 3

16 ... hetgeen de onkundigen en labielen 
verdraaien zullen, zoals ook de overige Schriften, 
tot hun eigen ondergang.

gebrek aan kennis van zaken als bron 
van misverstanden en onbegrip
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2Petrus 1

19 En wij hebben het profetische woord 
des te vaster en jullie doen wel 
daarop acht te geven 
als op een lamp die schijnt 
in een troebele plaats (...)
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2Petrus 1

20 dit eerst wetende 
dat geen profetie der Schrift 
zijn eigen uitlegging voortbrengt.

= de ene profetie der Schrift wordt 
uitgelegd door de andere profetie der Schrift
▪ de Schrift bewijst en verklaart zichzelf
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Matteüs 11

25 In die periode antwoordde Jezus en zei: 
Ik juich U toe Vader, 
Heer van de hemel en de aarde 
dat U deze dingen verbergt 
voor wijzen en verstandigen
en onthult aan onmondigen.

= die professioneel geacht worden het te weten
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Matteüs 11

25 In die periode antwoordde Jezus en zei: 
Ik juich U toe Vader, 
Heer van de hemel en de aarde 
dat U deze dingen verbergt 
voor wijzen en verstandigen 
en onthult aan onmondigen. 
26 Ja Vader, want zó 
werd het een welbehagen voor U.
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Psalm 119

130 De opening van uw woorden geeft licht, 
begrip gevend aan eenvoudigen.

Lucas 24:32
En zij zeiden tot elkaar: Was ons hart niet 
brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot 
ons sprak en ons de Schriften opende?
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