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Sommige mensen beweren dat de dingen zo totaal veranderd zijn sinds de Bijbel is 
geschreven, dat wij ons niet meer erdoor moeten laten leiden. Ze zeggen ook dat 
de samenleving veranderd is, de mensheid heeft een ontwikkeling doorgemaakt. 
Men zegt dat er zulke vergaande ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het 
gebied van de wetenschap, dat vasthouden aan de inhoud en het gezag van de 
Bijbel in de 21e eeuw afgedaan moet worden als dom en onwetend. 

Nu zijn de mensen die dat zeggen vaak geleerd, maar wij zeggen: ‘u dwaalt, daar u 
de Schriften niet kent, noch de kracht van God’ (Matt. 22:29). Natuurlijk hebben we 
ontzag voor de wetenschap en mensen die hun talenten op de juiste manier, op de 
juiste plaats ontwikkelen. Maar als ze zich boven het Woord van God verheffen en 
zelf op de rechterstoel gaan zitten en Gods kracht ontkennen, dan hebben we daar 
geen respect voor. Dan zien we hen als vertegenwoordigers van de duivel, die de 
poten onder het fundament van de Schrift weghalen, waar juist ons geloof op 
gebouwd is. Wij kunnen niet luisteren naar mensen, die het boek van God durven 
te behandelen alsof het een menselijk boek is. Die erover spreken alsof het een 
willekeurig boek is, en niet is geschreven door de alwijze, almachtige en eeuwige 
God.  

Men kan ontkennen dat de Bijbel het Woord van God is, óf het aannemen als het 
Woord van God en gezag geven voor alle tijden en alle landen. Als u erkent dat God 
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een boek geschreven heeft om leiding aan de mens te geven, dan is dat boek ook 
ruim voldoende voor de mens. Het doet er niet toe wanneer, waar of hoe iemand 
leeft. ‘Alle Schrift is door God ingegeven…opdat de mens Gods volkomen is, tot alle 
goed werk ten volle toegerust’ (2 Tim. 3:16-17). Dat is genoeg. Om volledig 
toegerust te zijn, moeten we niet afhankelijk zijn van de wetenschap en de ten 
onrechte zo genoemde kennis (1 Tim. 6:20). 

Gestudeerde mensen drijven de spot met ons, maar dat raakt ons niet. Niet dat we 
onwetendheid kiezen boven geleerdheid. Wij ontkennen de wetenschappelijke 
ontdekkingen niet, net zo min als filosofische inzichten. Ze hebben waarde op hun 
eigen gebied. Natuurlijk zijn er wetenschappers, die de tekst van de Bijbel 
verbeterd hebben en ontdaan van fouten. Door het steeds weer overschrijven van 
teksten zijn er echter fouten ingeslopen, die de satan maar al te graag gebruikt. 
Elke poging om de tekst van de Schrift nauwkeuriger weer te geven, toe te lichten 
en te versterken wordt gewaardeerd. Maar als geleerden hun wetenschap 
gebruiken om het heilige gebouw van de goddelijke openbaring te ondermijnen, 
komen we daartegen in verweer. We waarschuwen lezers tegen deze slechte 
invloed. 

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van de enige, waarachtige God is, voor wie 
één dag als 1000 jaar is, en 1000 jaar als één dag. Die het einde zag vanaf het begin, 
en niet alleen het eind, maar iedere etappe van de weg. De Bijbel is nog altijd 
voldoende, en we hoeven daarbuiten niets te zoeken voor onze leiding en lering 
hier op aarde. God heeft ruim voorzien in alle behoeften van de gemeente van God 
en haar leden. De Bijbel is een volmaakte zeekaart, waarop alle informatie voor de 
christelijke reiziger van te voren is opgetekend. Iedere rots, zandbank, ondiepte en 
elk eiland is nauwkeurig aangegeven. Anders kunnen we toch niet zeggen dat de 
Bijbel Gods Woord is? God kan toch geen onvolmaakte kaart schetsen? Onmogelijk. 
Het is het één of het ander: of we ontkennen de goddelijkheid ervan, of we 
erkennen het gezag van het boek. Deze keus is absoluut. Daar kun je geen speld 
tussen krijgen. Als het boek onvolledig is, kan het niet van God zijn. Als het van God 
is, moet het volmaakt zijn. Maar als we andere bronnen nodig hebben voor leiding 
en lering op de weg van de gemeente van God en haar leden, dan is de Bijbel 
onvolledig en niet van God. 

Wat moeten we dan doen? Waartoe moeten we dan onze toevlucht nemen? Als 
de Bijbel geen goddelijke gids is, wat blijft er dan over? We kunnen onze toevlucht 
nemen tot de traditie.1 Wat een slechte leiding geeft die. Als we ons op dat terrein 
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begeven, dan klinken er tegenstrijdige geluiden. Als we een traditie volgen die echt 
lijkt, de moeite waard en betrouwbaar, komt er al snel een andere die net zo 
betrouwbaar lijkt en die ons precies de tegenovergestelde richting wijst. Zo is de 
traditie. 

We lezen van de opschudding in Efeze: ‘Sommigen dan schreeuwden dit, anderen 
dat, want de vergadering was in verwarring en de meesten wisten niet waarom zij 
waren samengekomen’ (Hand. 19:32). We hebben een absolute richtingaanwijzer 
nodig en die vinden we in onze kostbare Bijbel. Wat een schat! We kunnen God 
daar steeds weer voor danken! We mogen Zijn Naam prijzen voor Zijn genade, dat 
wij als Zijn gemeente niet afhankelijk zijn van menselijke traditie, maar dat Hij Zijn 
onveranderlijke licht laat schijnen. Traditie hoeft de openbaring niet te 
ondersteunen, maar de openbaring is de test voor de traditie. Een nachtkaarsje kan 
de middagzon niet helpen met haar licht. Net zo min kan de menselijke overlevering 
de goddelijke openbaring helpen. 
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Maar de vijand heeft nog meer pijlen op zijn boog. Dat is het principe van 
doelmatigheid, dat door veel gelovigen gebruikt wordt. Het wil zeggen dat we het 
goede doen zonder te letten op de manier waarop het gedaan wordt. Het lijkt goed 
te doen en de vruchten zijn verleidelijk, maar op het eind zijn ze bitter. Natuurlijk 
moeten we het goede doen, zoveel we kunnen, maar wel op de goede manier. 
Vergis u niet; God neemt geen diensten aan die gebaseerd zijn op 
ongehoorzaamheid aan Zijn Woord. ‘Het is een gave’ (Matt. 15:5), zeggen de 
Schriftgeleerden, terwijl ze brutaal het duidelijke bevel van God overtreden, alsof 
Hij behagen daarin zou hebben. Er is een nauw verband tussen het oude ‘korban’ 
en het moderne streven naar doelmatigheid. Er is niets nieuws onder de zon. Men 
gehoorzaamt het Woord van God niet onder het voorwendsel: ‘korban, dat is een 
gave’ (Mark. 7:7-13). Zo probeert men ernstige overtredingen van de wet van God 
te rechtvaardigen. Het principe van doelmatigheid in onze tijd probeert op dezelfde 
manier de getrokken grenslijnen van Gods Woord te verleggen. 

Wij geven het direct toe: doelmatigheid of nuttigheid lijkt aantrekkelijk. Het voelt 
goed om aan anderen weldadigheid te bewijzen, goed te doen, tastbare resultaten 
te zien. Het is niet makkelijk de verleidelijke invloed daarvan in te zien, of er zelfs 
niet aan te denken. Als wij het smalle pad van de gehoorzaamheid volgen, denken 
we misschien dat wat anderen doen nuttiger is, ter linker of ter rechter zijde. De 
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vraag is of het denkbeeld dat wij volgen de goede basis heeft. Is het gegrond op: 
‘Zo zegt de Heere?’ Dan is het juist, wat anderen er ook van zeggen. 

Samuel antwoordde Saul: ‘Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en 
slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie, gehoorzamen 
is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen’ (1 Sam. 
15:22). Het blaten van de schapen en het loeien van de koeien is een aanwijzing 
dat er iets gaat gebeuren. Saul wil offeranden. Aan de andere kant lijkt het pad van 
het geloof nauw, steil, eenzaam en vruchteloos. Samuel eist gehoorzaamheid. 
Samuel zegt het duidelijk: ‘Gehoorzamen is beter dan offerande’. Een duidelijk 
tegengeluid voor de verdedigers van nuttigheidsredeneringen! Deze woorden zijn 
indrukwekkend en afdoende. Zij bevestigen dat het beter is om stil te staan op het 
pad van het geloof, dan het gewenste resultaat te bereiken door eigen inzet, 
waarbij duidelijk een gebod uit Gods Woord met voeten getreden wordt. 

Maar we moeten niet stil blijven staan op het pad van de gehoorzaamheid. Er zijn 
veel dingen die we uit gehoorzaamheid kunnen doen voor de Heer. Het zijn 
kostbare vruchten van eenvoudige gehoorzaamheid. 2 Traditie en doelmatigheid 
zijn niet de richtlijn voor de dienstknecht van Christus. Het allerbelangrijkst is de 
vraag: ‘Wat zegt de Schrift?’ Daar staat of valt alles mee. Gods Woord is absoluut. 
Als God spreekt, moet de mens buigen en niet hardnekkig vasthouden aan 
menselijke gedachten. Houd eerbiedig vast aan het Woord van God. Laten we daar 
acht op geven. Als iemand vasthoudt aan de Schrift, wordt hij vaak dogmatisch, 
onverdraagzaam en heerszuchtig genoemd. Natuurlijk moet iemand waken over 
zijn humeur, geest en houding, zelfs als hij bij het Woord van God wil blijven. Maar 
gehoorzaamheid aan Christus is het tegenovergestelde van heerszucht, dogmatisch 
denken en onverdraagzaamheid. 

Het vreemde is dat we iemand zachtmoedig en bescheiden noemen, als hij gedwee 
zijn geweten richt naar zijn naaste en buigt voor menselijke gedachten. Maar als hij 
eerbiedig buigt voor het gezag van de Heilige Schrift, noemt men hem eigenwijs, 
dogmatisch en enghartig. Het zij zo. De tijd komt spoedig dat gehoorzaamheid ook 
zo genoemd zal worden en erkenning en beloning zal ontvangen. Tot die tijd wacht 

 
2 Wat een voorbeeld daarvan onze gezegende Heer! Hij leefde 30 jaar op aarde in 
afzondering. Bij de mensen bekent als de timmerman. (Mark.6:3) maar door de Vader 
gekend als Zijn welbehagen, als de Heilige Gods, het volmaakte spijsoffer, geheel op het 
altaar verbrand. (Lev.6:19-33) 
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de gelovige en neemt genoegen met wat de mensen zeggen. ‘De HEERE kent de 
gedachten van de mens: vluchtig zijn ze’ (Ps. 94:11). 
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Er is nog een derde vijandelijke invloed waarvoor we moeten waken als we de Bijbel 
lezen. Dat is het gezag van het menselijk verstand oftewel het rationalisme. We 
moeten deze vijand met beslistheid tegemoet treden. Het menselijk verstand wil 
oordelen over het Woord van God – wat wel en niet God waardig is – en stelt 
grenzen aan de inspiratie. Het rationalisme wil de geïnspireerde Schrift tot een 
verstandelijk niveau laten afdalen, in plaats van ervoor te buigen. Als de Bijbel iets 
zegt dat men verstandelijk niet kan beredeneren, moet het wel een fout zijn. God 
wordt uitgesloten van Zijn eigen boek, als Hij iets zegt wat we met ons verstand 
niet kunnen bevatten. Maar verstandelijke conclusies zijn dikwijls de grootste 
misvattingen. 

Rationalisme ontneemt ons de absolute waarheid en leidt ons in de meest trieste 
onzekerheid. Het probeert het gezag te ondermijnen van een boek, waarvan we 
alles kunnen geloven. Het brengt ons een beschouwing, waarbij we van niets zeker 
kunnen zijn. Op gezag van het verstand wordt de ziel als een schip losgeslagen van 
de kade in de haven van de goddelijke openbaring, om rondgeslingerd te worden 
als een notendop op de wilde wateren van de algemene twijfel. Wij kunnen een 
rationalist niet overtuigen en hij zal de waarheid van de Bijbel niet willen 
onderzoeken. Verwacht niet dat we de aanhanger van het principe van de 
doelmatigheid kunnen overtuigen, of de vurige bewonderaar van de traditie. We 
hebben niet de bevoegdheid, de tijd, noch de ruimte om te proberen hen te 
overtuigen. Maar we willen de gelovige de kostbaarheid van de Bijbel laten zien. 
Het mooiste is als iedereen de geloofwaardigheid en het gezag van de Bijbel in zijn 
hart erkent. 

Wij voelen het als een heilige plicht in deze tijd te waarschuwen tegen bijgeloof, 
doelmatigheid en verstandelijke godsdienst. De vijand probeert hiermee ons geloof 
te ondermijnen. Uit dat geïnspireerde boek komen stromen van leven en vrede. 
Elke bladzijde getuigt van God. We hebben diepe eerbied voor het gezag en de 
geloofwaardigheid van de Bijbel. Gods Woord voorziet in elke nood, van ons als 
persoon en van de gemeente samen. Laten we waken tegen elke invloed, hetzij 
door traditie, doelmatigheid of rationalisme, die de Bijbel wil ontkrachten en ons 
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vertrouwen onderuit wil halen. De Heilige Geest helpt ons dicht bij de Schrift te 
blijven, die als een schat in ons hart te bewaren en eraan te gehoorzamen.   

 

  

Bron: Misc. Writings I-14 
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