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Inleiding
Gezag Bijbel (RD 17-10-2016)
Naar aanleiding van het artikel “Wacht houden bij gezag van de Bijbel”.
Abraham wordt de ‘vader der gelovigen’ genoemd, bezat geen Bijbel.
Hoe kon hij als voorbeeld er dan de wacht bij houden? Wat bezat hij
wél zodat hij ál Gods geboden, wetten en inzettingen onderhield, zie
Genesis 26:5? Hij bezat het ‘Boek der Natuur’ dat als met de vinger Gods
geschreven is. Hij kon dat lezen vanuit zijn ‘vernieuwde hart’ en
onderhield dat zorgvuldig. Nedelandse Geloofs Belijdenis artikel 2 zie:

Hoe wij God kennen: Wij kennen Hem door twee middelen. Ten
eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele
wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin
alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te
aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk
zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, Rom. 1 : 20. Dit alles is
voldoende om de mensen te overtuigen en hun elke
verontschuldiging te ontnemen. Etc.

Dr. P.de Vries: “De Bijbel is een reisgids op weg naar het Nieuwe
Jeruzalem”, “De Bijbel is bron, norm en toetssteen van ons geloof”, “De
Bijbel is een venster dat uitzicht biedt op God”.

Wanneer Abraham nu ‘Vader der gelovigen’ is, terwijl hij geen
Bijbel bezat, dus reisgids, bron, norm, toetssteen en venster miste,
evenwel een vriend Gods wordt genoemd en de hemelse stad
verwachtte, Hebreeën 11, dan moet hij een ándere onbetwistbare
reisgids hebben gehad. Uit het ‘Boek der Natuur’ kende hij God
en Zijn Wetten en onderhield deze. Zonder iets af te doen van de
Bijbel de vraag hoeveel ‘gelovigen’ vandaag het ‘Boek der Natuur’
net als Abraham kunnen lezen en ernaar leven? Lees wat David
aanbiddend in psalm 19 zegt.

In het apocriefe boek Wijsheid hoofdstuk 11:20 staat het volgende:
Maar U hebt alles geregeld door maat en getal en gewicht.
Mathematica en Geometrie zijn de enige exacte wetenschappen die
aantonen wat er gesteld wordt. In de Schepping zit in al het zichtbare
verborgen getallen, en vaste formules. Denk aan het getal Pi – 3,14, en
Phi is 0,618 en de Fibonaccireeks. In de planten en bomenwereld, vooral
in zaden en bloemen zit veel de vijf-structuur in aanwezig.
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Dit is geen foto, maar een tekening van de artiesten Leon en Ingrid
Fouche uit Zuid Afrika. http://www.fouchestudios.com/leon-fouche/
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Dit is een reactie van Teunis Spruit: ’Best wel mooi. Zijn imponerende
dieren. Maar ik zie ze liever in het echt. Dat is levens echt. Het blijft
kunst. Dat is het rare van tegenwoordig en vroegere tijden. We roeien
die dieren uit, verstoren en verwoesten hun gebieden, dringen alles en
iedereen de waanzin van onze beschaving op, maar ''genieten van
foto's". Ik kijk veel naar natuur films. Het is mooi, maar je maakt het niet
echt zelf mee, dat doe je pas als je in dat gebied bent en leeft. Dat is de
oer toestand. Naar natuur films kijken mag tegenwoordig wel, een
natuurlijk leven is primitief en mensen moeten vooral in de grote
mensen tuin gevangen houden worden, dat heet natuurlijk. En dat is
vooral te danken aan de Joods Christelijke beschaving, die van deze
wereld een tekenfilm maakt, en daar horen de bovenstaande plaatjes
ook bij’.
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op het hiernamaals, hetzij een heerlijke hemel, hetzij een afschuwelijke
hel.

De Bijbel
De Bijbel is het ‘heilige boek’ van de christenen. Hoe verdeelt en hoeveel
verschillende christelijke kerken en groeperingen er ook mogen zijn,
allen scharen zich wél rond die éne Bijbel. Wie in de ogen van het
overige deel der christenen de Bijbel verwerpt of op de inhoud kritiek
heeft, kan volgens hen geen oprecht gelovige zijn.
Wanneer een dergelijk boek zo’n geweldige invloed heeft dat het zelfs
over alle verscheurdheid heengaat en reeds eeuwenlang zich heeft
kunnen handhaven, wil toch wel weten hoe dat boek is ontstaan. De
gehele Bijbel is ontstaan in de tijd van de Romeinse keizer Constantijn
de Grote. De Bijbel is niet uit de hemel gevallen, noch aan Adam ter
hand gesteld. Het zogenaamde ‘Oude Testament’ was er reeds,
waaraan het zogenoemde ‘Nieuwe Testament’ werd toegevoegd, wat
tezamen 66 boeken vormde, die men de naam ‘Bijbel’ gaf.
Constantijn de Grote
Constantijn als keizer van het aardse koninkrijk bekeerde zich tot de
christelijke kerk met haar priesterstand, die tot het hemelse rijk zei te
behoren. Samen maakten deze rijken aanspraak op het Godsrijk,
waaraan vooraf het Messiaans Vrederijk gaat. Men zag in dat de wereld
beter moest worden, en dat alle mensen zich tot de enige ware -in hun
ogen drie-enige- God dienden te bekeren. De kerk zag zich geroepen
het Rijk Gods te vertegenwoordigen, om de mensen voor te bereiden

Om met gezag op te kunnen treden tegen andersdenkenden en ketters,
wilde de christelijke kerk een boek hebben, de Bijbel genaamd. Dat
boek moest voor gezag zorgen als bron van alle kennis van het Gods
plan en de wil van God. Met de Bijbel in de hand -of achter de hand- kon
de geestelijke stand de mensen wijzen op hun zondige afkomst in Adam
en Eva -de erfzonde-, en op de zogenaamde eeuwige onveranderlijke
verkiezing der heiligen, die naar een hemels paradijs zouden verhuizen
na dit leven. Als keerzijde daarvan zouden de meeste mensen naar de
hel worden verwezen vanwege de soevereiniteit Gods. Het stond
immers zo beschreven in de Bijbel! Althans, de kerkelijke dogma’s
werden uit de teksten afgeleid op verwrongen wijze, en aan het volk
gepresenteerd als zijnde de enige onveranderlijke waarheid. De Bijbel
lijkt voor de geestelijke stand onbegrensde informatie te bevatten. Ze
staat inderdaad ook vol met gebeden, lofzangen, psalmen, spreuken,
profetieën, wetten, gedichten, verhalen, visioenen, mythen,
klaagliederen, wonderen, vervloekingen, beloften, etc. Men komt er
nooit over uitgedacht en men komt er niet in uitgelezen. Geeft de Bijbel
dan antwoord op alle levensvragen? Daarover zijn de theologen het nog
niet eens. Zij blijven de teksten bestuderen, en ook hun joodse broeders
buigen zich nog dagelijks over de letterlijke tekst. Oorspronkelijke
teksten van de Bijbel zijn er niet meer, en dat is een zeer groot gebrek,
waar men liever niet over spreekt. Het vraagt van de theologen zeer
veel onderzoek, aangezien teksten zich niet gemakkelijk laten lezen.
God heeft expres de inhoud van de Bijbel blijkbaar erg moeilijk gemaakt.
Er is exegese, hermeneuse, taalonderzoek, en veel meer nodig om niet
in het woud van de bijbelinhoud te verdwalen. Evenwel is voor de
meeste christenen de Bijbel het Woord van God waaraan absoluut niet
mag worden getwijfeld. Het lijkt wel op een orakel. Doordat het Oude
Testament duidelijk in tegenstelling verkeert met het Nieuwe
Testament, is het gebruik van de Bijbel om naar antwoorden te zoeken
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op levensvragen een probleem zonder einde. Voor ‘elk wat wils’ is er uit
de Bijbel te halen wat men zoekt. De vindingrijkheid van de mensen is
hierbij van groot belang, om met de Bijbelteksten de dagelijkse situaties
en vragen te beantwoorden. Wanneer men staaltjes van deze
vindingrijkheid wil zien, lees dan eens commentaren die over het
bijbelboek de Openbaring aan Johannes gaan. Een ieder kan met dat
boek er inleggen en uithalen wat hij wil, en niemand zal daar
tegenbewijs voor kunnen leveren. Calvijn waagde zich kennelijk niet
eraan om een commentaar op dit bijbelboek te schrijven. De fantasie
der theologen kent in deze geen grenzen. Het is diep te betreuren dat
de onwetendheid der mensen -en ook der geestelijken- enorm groot is.
Nicea
Het christendom was toen reeds een massaverschijnsel geworden, en
godsdienst was niets anders dan tirannie over onwetenden, als vrucht
van het georganiseerde geloof. Dat toont de zielloosheid ervan, zodat
Freud religie typeerde als een neurotisch verschijnsel. Het christelijk
geloof werd volkomen ongeloofwaardig. Wanneer wij het christendom
overzien vanaf haar begin tot heden, is de vraag gewettigd of dat nog
wel iets te maken heeft met het onderwijs en de leer van Christus? Het
Evangelie en later de gehele theologie is gesluierd door de Griekse
filosofie.
Door M.A.U. Rahim is de tijd beschreven van Constantijn de Grote, in
zijn boek “Jezus a prophet of Islam”. Het blijkt meer en meer dat het
christendom van Constantijn en daarna weinig of niets meer te doen
heeft met ware geloofsovertuiging. Constantijn was een zon-vereerder
en bezocht de Jupiter-tempels, waar hij de titel Pontifex Maximus
ontving, dus het hoofd van een heidense religie was.
Constantijn hield de slaven algehele vrijheid voor ogen wanneer zij het
christelijk geloof zouden accepteren. Alle anderen die eveneens
christen zouden worden bood hij een gratis wit kleed aan en 20 stukjes
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goud. Deze actie leverde alleen al in Rome 12.000 “bekeerlingen” op.
En het salaris van de bisschoppen verhoogde hij tot 6000 gulden per
jaar. Dat zal best een aardig centje zijn geweest voor die tijd. Tevens is
men de beenderen van heiligen gaan aanbidden en geloofde men in
allerlei gekke wonderen en mirakels. Het hoogtepunt van alle mirakels
betrof de samenstelling van de Bijbel op het Concilie van Nicaea 325,
allereerst de vier evangeliën.
Faustus beschrijft het volgende:
“Iedereen weet dat de Evangeliën niet door Jezus zijn geschreven, noch
door Zijn discipelen, maar lang daarna door zekere personen, die de
dingen vertellen alsof ze zelf aanschouwers waren, en deze hun
bevindingen toeschreven aan de apostelen of discipelen. De vier
evangeliën zijn op het Concilie gekozen door een wonderbaarlijke
tussenkomst”.
In Noord Afrika hield men zich nog aan de leringen van de Apostolische
kerk. Zij erkenden de bisschop van Rome niet, die onder controle van
Constantijn stond. In 315 brak er een opstand uit, waarbij Constantijn
bevel gaf dat alle heilige boeken zoals dezen nog gebruikt werden door
de kerk van bisschop Donatus, zouden worden verbrand. Even later
werd Lucian van Antiochië vermoord omdat hij de kerk van Rome
schismatisch achtte. Constantijn wilde elke verdere opstand en
kerkelijke twist voorkomen. Hij achtte het raadzaam dat er
eensgezindheid kwam over alle kerkelijke lectuur. Om die reden liet hij
het concilie in Nicea in het jaar 325 bijeen roepen. Hij liet de 318
aanwezige bisschoppen kiezen uit de 270 evangeliën. Maar de
bisschoppen konden geen overeen-stemming verkrijgen. Dagenlang
bleven de bisschoppen debatteren, zodat het geduld van Constantijn
opraakte.
Toen lanceerde Constantijn als staatsman het volgende voorstel:

11

Het Boek der Natuur cq Gezag van de Bijbel

No.1017

‘Plaats alle boeken onder een tafel, sluit de deur achter u en vertrek. Bidt
de gehele nacht of de heilige Geest de goede boeken op tafel wil
plaatsen’.
Toen men ‘s morgens ging kijken, stonden er 27 boeken op de tafel, de
27 boeken zoals Athanasius deze reeds had gesorteerd en zoals wij die
nu nog in het N.T. bezitten. Alle andere boeken werden verbrand.
In “Isis Ontsluierd” deel II, p.300, beschrijft H.P. Blavatsky deze
zogenaamde “Sortes Sanctorum” (heilige sortering) als volgt:
“Volgens Pappus, Sabinus, keizer Constantijn en Eusebius Pamphilius
waren de 318 bisschoppen, die te Nicaea in 325 bijeen waren, een troep
ongeletterde simpele mensen, die niets begrepen, dus een stelletje
dwazen.
Pappus zegt in zijn ‘Synodicon’ over dat Concilie het volgende: ‘Dat de
bisschoppen, na alle boeken, die ter beslissing aan het Concilie waren
voorgelegd, door elkaar onder een communie-tafel in een kerk te
hebben gelegd, den Heer smeekten, dat de geïnspireerde geschriften op
de tafel mochten komen te liggen, terwijl de onechte er onder bleven;
en het geschiedde alzo!’
Wie die nacht de sleutels bewaarde van de kerk wordt nergens gezegd.
Het gaat hier om magie, van de zichzelf sorterende handschriften, zo
beweren de kerkvaders, op grond van het Schriftwoord in Spr.16:33, het
lot wordt in de schaal geworpen en de uitkomst is van Jahweh.
Het Christendom is altijd voorgehouden dat de Bijbel van woord tot
woord door de H.Geest is ingegeven. In de gehele wereld is geen enkel
boek dat zo wazig is wat betreft haar afkomst, echtheid en
samenstelling”.
Sabinus, bisschop van Heraclea, schreef van dit Concilie:
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“Met uitzondering van Constantijn en Eusebius waren alle bisschoppen
een stel onbekwame schepselen die niets verstonden”.
Voor hen was het nemen van een beslissing betreffende de
Bijbelboeken veel te moeilijk. Dus namen zij de toevlucht tot een
wonderbare tussenkomst, een magisch wonder, het zgn Sortes
Sanctorum, de heilige sortering.
Het gaat hier om “christelijke magie”, zoals Simon Magus pleegde. Zie
van A. van Lantschoot, “Une collection Sortes Sanctorum”, en van M.V.
Meyer en Smith, “Ancient Christian Magic”.
Rome maakte er aanspraak op het recht te bezitten van de wonderen,
op grond ervan dat zij de enige erfgenaam en enige wettige opvolgster
was van de Apostelen. De “heilige sortering” is één van Rome’s
wonderen. Lourdes en Fatima zijn andere wonderen.
Het sortilegium is het voorspellen d.m.v. sortes (loten), een methode
die lange tijd strafbaar was en zelfs van amnestie was uitgesloten omdat
het tovenarij is. Maar dat werd in de dagen van Constantijn en
Augustinus op grote schaal toegepast en bedreven door de geestelijken
en monniken. Augustinus deed er zelf aan mee. Via deze methode wilde
men de toekomst leren kennen. De geestelijken mochten het alléén
doen, en wanneer iemand buiten de geestelijkheid het deed, gold het
als duivel-aanbidding.
Gregorius van Tours deelt ons mee dat, wanneer de geestelijken gebruik
maakten van de Sortes, het hun gewoonte was de Bijbel op het altaar
te leggen en dan tot de Heer te bidden of Hij Zijn wil bekend wilde
maken en hun de toekomst wilde ontsluieren door één of andere tekst
bekend te maken.
Vandaar dat op elk Concilie de Bijbel altijd in het midden van de
vergadering stond, op een altaar. Dit gebruik berust op blasfemie en
superstitie. In 506 werd deze methode door het Concilie van Agda

13

Het Boek der Natuur cq Gezag van de Bijbel

No.1017

veroordeeld, en in 511 te Orleans, en in 595 te Auxere, en in 1110 te
Aenham, maar werd deze methode zelfs in de 12e eeuw nog toegepast
volgens G.de Nogent.

Wel vreemd dat ons N.T. in feite onder Constantijn tot stand is gekomen
en dat dit toegeschreven wordt aan de leiding van de heilige Geest. Dat
is dus een fenomeen.
Het tragische daarbij is dat alle overige geschriften verbrand werden,
zodat wij onmogelijk meer kunnen weten wat er aan zin of onzin over
Jezus al werd geschreven. Alle sporen werden eens en voor altijd
uitgewist.
Alle oude manuscripten van het N.T. komen uit de tijd van ná Nicea! Wij
zijn overgeleverd aan Nicea, dus aan de Pontifex Maximus Constantijn.
Het N.T. is samengesteld vanuit de politieke strijd der Romeinen en
Byzantijnen.
Dr. A. Henze in “Het grote concilieboek” schrijft dat Constantijn zag dat
de christelijke kerk niets dan in grote verwarring was. Tweedracht,
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strijd, onenigheid en twist. Dat vond hij zeer gevaarlijk voor zijn rijk. Hij
wilde eenheid en macht en rust.
Om dat te verkrijgen liet hij het oecumenisch concilie als strijdmacht
bijeen roepen, in overleg met paus Silvester I. Hij vond Nicea in Klein
Azië een geschikte locatie en liet de concilievaders met postkoetsen of
trekdieren halen en brengen. De meerderheid van de 318 bisschoppen
was afkomstig uit Griekenland. Twee afgezanten waren door de paus
gestuurd, Victor en Vincentius. Athanasius was als jonge diaken
aanwezig, en voor hem vormde dit concilie de basis van zijn strijd tegen
Arius.
Nicea had een stevige stadsmuur van 4427 m. lang, 11 m. hoog en 4 tot
6 m. dik. In het keizerlijk paleis werd het concilie geopend op 20 mei
325. De bisschoppen wilde dat wel eens van nabij meemaken, een
zogenaamd christelijke keizer aan hun zijde. Zij wilden het weleens zien
hoe een keizer christen was geworden en hun kerk een nieuw tijdperk
had doen binnengaan. Zij wilden dit fenomeen weleens in levende lijve
zien. Welnu, daar zaten zij en zagen de keizer binnentreden, gekleed in
een duur kleed, omhangen met goud en edelstenen. De keizer schreed
naar zijn plaats, maar ging pas zitten op een speciaal voor hem
gemaakte gouden stoel nadat de bisschoppen hem daartoe een wenk
hadden gegeven. Allen waren diep onder de indruk. Eusebius beschrijft
Constantijn in termen waarmee de goden werden vereerd door de
Grieken en Romeinen. De keizer was een vorstelijk persoon, fier,
krachtvol, statig en vol uitstraling. De keizer was nu eens geen
tegenstander maar een voorstander van de kerk. Dat was iets
buitengewoons wat men nu in levende lijve voor zich zag! Toen het
Concilie afgelopen was, schonk Constantijn de gasten rijke presentjes.
In Nicea ging het niet om eerbetoon en gesjoemel; nee, het ging om de
eenheid van het rijk, dus moesten er spijkers met koppen worden
geslagen. Om de eenheid te bevorderen zag Constantijn de christelijke
kerk als spil van het rad. Maar toen hij bemerkte dat de christelijke
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eenheid ver te zoeken was, schreef hij dat zulks zijn hart pijn deed. De
strijd tussen Arius en Athanasius scheurde gemeenten en provincies
uiteen. Om de eenheid te bevorderen zag Constantijn als enige uitweg
dat er één “heilig boek” moest komen, waaraan ieder zou gehoorzaam
zijn, een boek dat gezag had. En dat werd de Bijbel! Daarbij kwamen de
geloofsbelijdenissen, want nu ja, de Bijbel kon men op velerlei wijze
uitleggen. De afgoderij met het “heilige boek” de Bijbel was begonnen.
Origenes zag zelfs de Bijbel als de incarnatie van de Goddelijke Logos in
lettertekens. De kerk was toen reeds verworden tot een gigantisch
politiek-zakelijk stelsel, dat onder een godsdienstige vlag opereerde, om
een eerbiedwaardig voorkomen te hebben.
Toen de geloofsbelijdenis van Nicaea gereed was werd gevraagd of alle
bisschoppen ermee konden instemmen. Acesius zei wel blij te zijn met
de nieuwe Paasdatum, maar dat hij enige bezwaren had tegen de
geloofsbelijdenis en tegen de godheid van Christus. Constantijn vroeg
hem welke? Wilde hij niet bij de kerk blijven? Acesius antwoordde dat
hij de kerk niet bekwaam genoeg oordeelde met haar veroordeling van
de leer van Arius. Waarop Constantijn antwoordde: “Neem een ladder
en klim in de hemel!”.
De canonisatie
De letterlijke tekst van de Bijbel dwingt niemand tot één gezamenlijke
lezing, maar is er blijkbaar om geïnterpreteerd te worden. Volgens de
rabbijnen behoort er een heilige kennis te zijn om de tekst uit te kunnen
leggen. Deze kennis heet “kabbala” (het ontvangene). In de
zogenaamde grondtekst ontbreekt de interpunctie en vocalisatie, dat
wil zeggen dat punten en komma’s ontbreken en er geen klinkers zijn.
Daardoor is het mogelijk om van de medeklinkers misschien wel
honderden grammaticaal juiste volzinnen op te bouwen, volgens G.
Schwarts in “Sceptici over de Schrift”, p.99. En ziet dan uit het oerwoud
van de zogenaamde oertekst, die wij niet eens meer bezitten, maar eens
de enige juiste tekst te vinden. Onmogelijk!
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Wanneer de rabbijnen niet voor ons de tekst zouden hebben
vastgelegd, zouden wij niets van het O.T. afweten.
Op de vraag hoeveel geldige lezingen er van de Bijbel wel mogelijk zijn,
geven de rabbijnen verschillend antwoord. Het zullen er ongeveer
600.000 zijn volgens sommigen.
De opeenvolging van letters kan tot ontelbare combinaties leiden.
Volgens de kabbalisten is God en de Bijbel één en dezelfde. Als de
Messias zal komen, is Hij de échte Bijbel. Hoe kan men van
“Schriftgezag” spreken wanneer er duizenderlei mogelijkheden zijn om
de tekst op te bouwen? Mensen denken nooit veel na over datgene wat
voor hen als vanzelfsprekend is. Men denkt dat de Bijbel Gods Woord
is, en verder daarmee uit. In de “Leidse studiën van de Godsdienst”, deel
2, “Heilig boek en religieus gezag”, gaat men dieper op voornoemde
problemen in.
Heilig, het heilige is datgene wat boven ons verstand uitgaat en met
menselijke woorden niet valt te omschrijven. Dus kan men niet zeggen
dat de Bijbel een “heilig boek” is, daar in de Bijbel juist wél in menselijke
woorden beschreven staat hoe mensen over God spraken en dachten.
“Heilige geschriften” zijn boeken die de norm aangeven voor geloof en
praktijk, zoals de Bijbel en de Koran. Wat voor criteria moeten er
aanwezig zijn om een boek heilig te verklaren? En wanneer is een boek
richtsnoer voor het geloofsleven?
Canon, van het Griekse kanoon, betekent lat, meetlat, norm. Christenen
betrokken het op de Bijbel als richtsnoer voor heel hun denken en doen.
Wanneer wij daarbij bedenken dat geen enkel boek maatgevend kan
zijn wanneer het door mensen is gemaakt en deswege nooit als regel
(canon) kan zijn van de Bijbel. Dan staan wij voor het feit dat de kerk
hieraan een mouw moest passen.
De canonisatie is immers het werk van de kerk en haar dienaren
geweest. Maar de kerk beweert dat zij de heilige Geest bezit, en dus kan
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men het eigen werk der canonisatie toedichten aan de heilige Geest,
terwijl het in werkelijkheid de bisschoppen waren die het werk verricht
hebben. De tegenpool van canonisatie is de decanonisatie, het bepalen
wat niet tot de canon zou behoren. Hier speelt de menselijke willekeur
een rol. Maar wanneer men deze willekeur kon toeschrijven aan de
heilige Geest, was de kous af en alle tegenspraak de mond gestopt.
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honderdduizend mogelijkheden hebben overgeleverd, om te lezen wat
er volgens hen mogelijk zou kunnen staan
c) waarvan het N.T. door de vervallen en verheidenste kerk is
samengesteld, afkomstig uit allerlei dubieuze bronnen, welke sortering
toegeschreven werd aan de heilige Geest, maar welke in werkelijkheid
door Constantijn en zijn bisschoppen is voltrokken.
Christelijke erediensten
In nagenoeg alle christelijke erediensten staat de Bijbel centraal. Een
christelijke eredienst zonder Bijbel laat zich maar moeilijk indenken. Het
is er Woord en Geest, waardoor de heilige Geest zou werken. De ware
kerk zou slechts daar zijn waar het Woord zuiver wordt verkondigd en
waar de sacramenten worden bediend. Zij die zich buiten de
woordbediening bevinden, worden voor heidenen gehouden, die
verloren gaan. De Rooms Katholieke kerk belijdt het dat er buiten de
kerk geen zaligheid is. Wie dan ook naar de gelukzalige hemel wil, dient
zich wel bij de christelijke kerk te voegen, en anders is de brandende hel
voor hen gereed. Er zijn maar twee wegen volgens de christelijke kerk,
dus een ieder weet waar hij aan toe is.

De kous wás niet af, want juist de canon is oorzaak van veel ongeloof en
geloofstwijfel geworden. Men gebruikte juist de canon als
machtsinstrument om zekere geloofselementen een onbetwijfelbare
status te verlenen.
Als conclusie kunnen wij het volgende vaststellen: Het geeft geen
vertrouwd en lekker gevoel dat wij een Bijbel hebben,
a) waarvan wij geen enkel origineel grondtekst-document meer
bezitten
b) waarvan het O.T. bestaat uit Hebreeuws/Aramees vocaalschrift
zonder klinkers, waar de joodse rabbijnen ons één van de

Met deze en dergelijke dreigementen houdt de christelijke kerk zich in
stand en worden de mensen in de tang genomen
Ons Commentaar
Wat de bijbelinhoud betreft heeft, volgens dhr Zwiep, de bijbel een
natuurlijk gezag, nl. Jezus Christus. Wat hij hiermee precies bedoelt, is
onduidelijk. Hoe kan een persoon als Jezus -waarvan niet vaststaat dat
hij ooit geleefd heeft- model staan voor het gezag van de bijbel?
In het blad van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) "Standvastig"
juni 2011 wordt een recensie gegeven over het boek van ds. A.
Moerkerken "Zin en Mening. Een bezinning op de uitleg van de Heilige
Schrift".
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De Bijbel zou drie klassiek-gereformeerde eigenschappen bezitten:
noodzakelijkheid, duidelijkheid en volkomenheid. Wij betwijfelen
echter de noodzakelijkheid van de bijbel. Abraham wordt de vader der
gelovigen genoemd, hoewel hij geen bijbel bezat. Evenwel onderhield
hij ál Gods geboden en inzettingen. Hoe kende hij deze? Kon men het
in de dagen van het zogenaamde Oude Testament wel stellen zonder
het zogenaamde Nieuwe Testament? En is de Bijbel wel zo duidelijk?
Waarom schrijft ds. Moerkerken dan een boek over de uitleg van de
Bijbel? Wanneer wij alle commentaren die geschreven zijn over de
uitleg van de Bijbel bij elkaar zouden leggen, zou dat een grote berg
vormen, waaruit niet blijkt dat de duidelijkheid van de Bijbel
vanzelfsprekend is. Denk ook aan alle religieuze twisten rondom de
Bijbel, wat niet wijst naar een volkomenheid van de Schrift, die men als
heilig aanvaardt. De Bijbel is uitermate complex. Wanneer men het
‘Boek der natuur’ zou kunnen lezen, geeft dat duidelijk de wil en wetten
te kennen van JHWH.
In het Reformatorisch Dagblad 26-09-2012 stond een artikel: "Bijbel als
wapen tegen seksueel geweld". Hoe is het mogelijk dat men de Bijbel
als wapen wil gebruiken tegen seksueel geweld. De Bijbel staat er vol
van, waar op seksueel gebied de vele misstappen breed worden uiteen
gestald.
Professor Burton L. Mack schrijft in zijn boek "Wie schreven het Nieuwe
Testament?" op p.312 het volgende:
Het NT is niet door ooggetuigen geschreven, en is een door-en-door
menselijk bouwwerk. De Bijbel is een meesterwerk van vindingrijkheid.
De Bijbel is het product van zeer energieke en succesvolle mythevorming
van de zijde van de vroege christenen.
In het NT staan zeer veel fouten, weglatingen, veranderingen. In
Johannes 1:47 wordt de plaats Nazareth genoemd. Het kan hier niet om
een plaats gaan, want die bestond toen nog niet. Het gaat om het woord
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nozari of nazarener. In Mattheus 11:14 wordt aan Johannes de Doper
de rol van Elia gegeven, terwijl Johannes zelf zegt dat hij Elia niet is, zie
Johannes 1:21. Men wilde van Jezus de komende Messias maken, wat
niet anders kon dan door veel teksten te verdraaien. Men heeft van
Jezus de nieuwe Godszoon gemaakt, als deel van een ‘heilige drieeenheid’. Paulus echter zei dat hij de God van zijn voorvaderen diende,
dus niet de drie-in-een-God der christenen. Paulus beweerde JHWH te
dienen.
Raad
Het Boek der Natuur liegt nooit, is niet door een mensenhand
geschreven. Menselijk werk is feilbaar. De natuur met natuurwetten
toont volmaaktheid. Laten wij ons daarnaar richten opdat het ons en
de aarde welga. Het is niet zo gelegen dat wij de Bijbel nu maar moeten
verbranden vanwege alle gebreken. Er staat ook heel veel wijsheid in en
gedeelten die tot troost zijn. Alleen mogen wij van dat boek geen afgod
maken. Een heleboel rondom de Bijbel zal men als mensenwerk dienen
te zien. Er zijn verschillende goede en mooie wijsheidsgeschriften, een
die nu als apocrief worden genoemd.

