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Is de Bijbel een betrouwbaar boek 
van boven natuurlijke oorsprong? 
Of is het een ver ouderde verzameling 
volks verhalen en bijgeloof?

Veel mensen wijzen de Bijbel af, omdat ze denken 
dat er allerlei fouten in staan en dat hij daarom niet 

betrouwbaar kan zijn. Daarmee negeren ze de boodschap 
die erin staat en geloven ze niet dat die relevant is voor hun 
leven.

Zijn er aanwijzingen dat de Bijbel waar is? Stel dat je een 
rechtszaak zou bijwonen waar de Bijbel in het beklaagden-
bankje zit. Zou een advocaat bewijzen op tafel kunnen leg-
gen die de betrouwbaarheid van de Bijbel ondersteunen? 
Ja, er zijn zeker bewijsstukken die het onderzoeken waard 
zijn. Hier komen er een paar.

1. Bewijsvoering vanuit de profetieën

Geen enkel boek behalve de Bijbel bevat vele precieze 
voorzeggingen die honderden jaren later in vervulling 

zijn gegaan. Het zijn geen vage algemeenheden of aan-
nemelijk klinkende waarschijnlijkheden, zoals waarzeggers 
die uit hun mouw toveren. Nee, profetieën in de Bijbel 
geven exacte details, die een mens met geen mogelijkheid 
uit zichzelf kan bedenken. Probeer maar eens iets zinnigs 
te zeggen over de afkomst, de geboorteplaats, het levens-
verloop en de doodsoorzaak van iemand die over 400 jaar 
geboren zal worden. Dat is onmogelijk! Alleen God kan 
zulke dingen voorzeggen en ervoor zorgen dat ze precies 
zo uitkomen. En dat is nu juist wat er in de Bijbel gebeurt. 
Jezus’ afstamming, zijn geboortedorp, zijn bijzondere 
 betekenis, zijn intocht in Jeruzalem, zijn lijden, dood, f a 
fa  begrafenis en opstanding uit de dood: ze zijn allemaal 

 voorzegd in het Oude Testament1, minstens 400 jaar voor 
Hij werd geboren.

Meer voorbeelden
In de Bijbel zijn ook veel voorzeggingen over landen en 
steden gedaan die uitgekomen zijn. Een voorbeeld zijn 
de uitspraken van Nahum over de machtige stad Nineve: 
dronkenschap zou een rol spelen in haar ondergang, een 
overstroming zou haar verdediging breken en de stad zou 
verbrand, totaal verwoest en nooit herbouwd worden.2 Al 
deze voorzeggingen over de stad zijn door buitenbijbelse 
bronnen en/of de opgraving van Nineve bevestigd.
Mozes waarschuwde de Israëlieten dat ze in ballingschap 
zouden gaan en dat hun land een woestenij zou worden, 
als ze niet naar God zouden luisteren. Ezechiël profeteerde 
dat ze weer opnieuw in hun land zouden wonen, en dat de 
grond weer bewerkt zou worden.3 Beide voorzeggingen 
zijn werkelijkheid geworden. Vooral de terugkeer van de 
Joden in hun eigen land, na bijna 2000 jaar, is opmerkelijk 
en uniek.

1  Zie bijvoorbeeld Jesaja 11:1-2, Micha 5:1, Jesaja 61:1-3, 
Zacharia 9:9 en Jesaja 52:13-53:12

2 Zie Nahum 1:8 en 10, 2:6-7 en 3:13 en 19
3 Leviticus 26:31-33 en Ezechiël 36:33-36

Profetie fungeert voor de rechtbank dus als een sterke 
getuige dat de Bijbel waar is!
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op schuld en schaamte? Hoe kunnen mensen een oprecht 
leven leiden? Wat gaat er met deze wereld gebeuren?

De Bijbel geeft antwoord op deze en soortgelijke vragen. 
De Bijbel geeft antwoord op het verdriet, de eenzaamheid, 
de bitterheid en de haat van de mens. Alleen de Bijbel 
vertelt wat er mis is gegaan met het menselijk hart en geeft 
daar ook een oplossing voor. Alleen een ontmoeting met de 
God van de Bijbel kan een mens innerlijke vrede, vergeving 
en een doel in het leven geven.

Door de eeuwen heen zijn ontelbare mensen van hun 
wanhoop, vertwijfeling en doodsangst gered door de bood-
schap van de Bijbel. Dit boek heeft hoop gegeven aan 
degenen die geestelijk gezien geen uitzicht meer hadden, 
leven aan degenen die geestelijk dood waren en vrijheid 
aan degenen die geestelijk gebonden waren. Wereldwijd 
gezien zijn er alleen al in onze tijd vele miljoenen mensen 
die hiervan kunnen getuigen.

4. Bewijsvoering vanuit de wetenschap

Staan in de Bijbel wetenschappelijke missers? Veel 
mensen geloven van wel. Men denkt soms dat in de 

Bijbel staat dat de aarde plat is en geen bol, terwijl de 
Bijbel dit helemaal niet leert. Het is wel zo dat de Bijbel 
woorden en beelden gebruikt die niet wetenschappelijk zijn, 
maar wij doen dat ook nog steeds. Wij zeggen bijvoorbeeld 
dat de zon opgaat, terwijl we weten dat in werkelijkheid de 
aarde om de zon draait. De Bijbel is geen wetenschappelijk 
handboek, maar dat wil niet zeggen dat dit boek daarmee 
wetenschappelijk gezien fouten maakt. Het is zelfs zo dat 
de Bijbel opmerkelijke gegevens bevat, die pas eeuwen later 
door de moderne wetenschap begrepen en bevestigd zijn.

De boeken van Mozes bevatten bijvoor-
beeld vele voorschriften op het gebied 
van voeding en persoonlijke verzorging, 
waaraan de Israëlieten zich moesten 
 houden. Het is gebleken dat deze wetten 
een grote positieve invloed op de volks-
gezondheid hebben, maar in de tijd van 
Mozes wist nog niemand hiervan. Pas in de 
19e eeuw werd de heilzame werking van deze wetten 
wetenschappelijk verklaard! Een ander voorbeeld van 
opmerkelijke wetenschappelijke accuratesse in de Bijbel 
is de vergelijking tussen het aantal zandkorrels op aarde 
en het aantal sterren aan de hemel in Genesis 22:17 
 (terwijl pas de laatste eeuwen duidelijk is geworden hoe 
ontzagwekkend groot het aantal sterren in het heelal is).

De verdediging heeft het laatste woord

Profetie, archeologie, invloed en wetenschap – al deze 
gebieden geven voor de rechtbank een sterk getuige-

nis dat de Bijbel betrouwbare waarheid van God bevat! En 
als de Bijbel op deze gebieden betrouwbaar is, dan mogen 
we verwachten dat hij dat ook is in de boodschap die hij 
namens God aan ons doorgeeft.

Wat is die boodschap?
De centrale boodschap van de Bijbel is dat God in zijn liefde 
een oplossing geeft voor het probleem van de menselijke 
ik-gerichtheid: de zonde. Ons hart is ‘ziek’ en daaruit komt 
veel kwaad voort. Jezus stierf aan het kruis om af te reke-
nen met de zonde. Hij droeg de straf voor de zonde, zodat 
wij vergeving kunnen ontvangen. Hij overwon ook de dood, 
zodat wij een nieuw en eeuwig leven kunnen ontvangen en 
de zonde in ons overwonnen wordt.f
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Omdat de Bijbel betrouwbaar is, kunnen wij ook Jezus 
 vertrouwen. Hij zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven’ (Johannes 14:6). Dat betekent dat Hij de weg naar 
God ontsluit, dat Hij waarachtig en betrouwbaar is, en dat 
Hij ons eeuwig leven aanbiedt. Door op Hem te vertrouwen 
kan ieder mens, ook jij, gered en vernieuwd worden en 
vrede vinden.

Zo word je een christen:

Besef en erken dat je een zondaar bent.

‘Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van 
God’ (Romeinen 3:23).

Geloof dat Jezus voor je zonden is gestorven 
en weer is opgestaan.

‘Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor 
ons gestorven is toen wij nog zondaars waren’ (Romeinen 

5:8). ‘Christus is voor onze zonden gestorven… is 
 begraven… en op de derde dag opgewekt’ 

(1 Corinthiërs 15:3-4).

Keer je in geloof tot Christus, bijvoorbeeld 
met de volgende woorden:

‘Here Jezus, ik weet dat ik zondig ben en uw vergeving 
nodig heb. Ik geloof dat U bent gestorven en weer opge-

staan om mij te redden en eeuwig leven te geven. Ik neem 
U aan als mijn Redder en wil U volgen als mijn Heer. Kom 

tot uw doel in mijn leven. Amen.’

2. Bewijsvoering vanuit de archeologie

Critici hebben heel wat vraagtekens gezet bij bepaalde 
historische beweringen in de Bijbel. Toch hebben 

archeologische ontdekkingen regelmatig bewijs opgeleverd 
dat aantoont dat ze het bij het verkeerde eind hadden.

De Bijbel spreekt bijvoorbeeld een aantal keren over het 
volk van de Hethieten. Omdat nog geen enkele bron buiten 
de Bijbel het bestaan van dit volk had bevestigd, conclu-
deerden sommige geleerden dat de Bijbel niet betrouwbaar 
was. Opgravingen in Turkije hebben echter bevestigd dat 
er een Hethitisch rijk is geweest, dat op zijn hoogtepunt 
zelfs behoorlijk uitgestrekt was.
Van het bestaan van sommige personen uit de Bijbel die 
eerst als fantasie of vergissing werden gezien zijn in later 
tijd archeologische  bewijzen gevonden. Voorbeelden zijn 
de ziener Bileam en Belsassar van Babylon. 
De archeoloog Ramsay ging ervan uit dat Handelingen, 
een van de boeken van het Nieuwe Testament, als 
 geschiedenisbron over de eerste eeuw na Christus onbe-
trouwbaar was. Door zijn opgravingen veranderde hij van 
gedachte, omdat hij merkte dat veel details in Handelingen 
zeer precies en waarheidsgetrouw waren.

3.  Bewijsvoering vanuit de invloed 
van de Bijbel

Waar komt het heelal 
vandaan? Hoe is 

het menselijk ras ontstaan? 
Wat is er mis met de wereld? 
Waarom is er lijden in de 
wereld? Wat is het antwoord 
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