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Inleiding 
 
Wij leven in een periode van de geschiedenis als nooit te voor. Er waren nog nooit zoveel Bijbels  op 
de wereld als op dit moment. De Bijbel is al vele jaren het meest gedrukt boek in de wereld. Wat een 
genade van de Heer. Wat een getuigenis van Zijn trouw! 
 
Maar een Bijbel bezitten is niet alles, is ook niet zaligmakend in de meest exclusieve betekenis van 
het woord. De Bijbel moet ook begrepen worden. Dat is waar deze cursus u en mij mee wil helpen.  
 
We willen principes geven die essentieel zijn om de Bijbel te interpreteren en te begrijpen. Het zijn 
heldere en eenvoudige uitlegprincipes die redelijk universeel zijn. Het maakt in principe niet uit of we 
de krant lezen of de Bijbel, een groot aantal principes zijn hetzelfde. Maar bij het lezen van de krant 
staan we er eigenlijk helemaal niet bewust bij stil dat we bepaalde spelregels gebruiken, maar toch 
doen we het. Maar bij de Bijbel hebben we nood om deze spelregels uiteen te zetten. Bij de uitleg 
van de Bijbel hebben we een aantal uitdagingen die we bij de krant niet zo snel hebben. De Bijbel is 
bijvoorbeeld oorspronkelijk geschreven in een andere taal, speelde zich af in een heel andere cultuur 
in een heel andere tijd. Alleen deze paar zaken laten al zien dat we een aantal extra uitdagingen 
hebben in onze Bijbeluitleg. Daarbij is de Bijbel ook nog eens Gods woord en daar willen we extra 
voorzichtig mee omgaan. Geen enkel kind van de Heer heeft het verlangen om Gods woord bewust 
fout uit te leggen.  Ontzag voor Gods woord is een kenmerk van elk wedergeboren kind van de Heer. 
 
Ik wil u uitnodigen om met mij mee te gaan om aan onze zoektocht, die wij hermeneutiek noemen, 
te beginnen. 
 
Hermeneutiek bepaalt de methode en de technieken, de regels en de principes die het best te 
gebruiken zijn om tot een juiste uitleg te komen van elk Bijbelvers. 
 
 

“Hermeneutiek is de wetenschap (de regels) en de kunst (de toepassing van de regels) van het 

interpreteren van de Bijbel.” 
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I. De Bijbel is Gods Woord 

A. Gods woord 
Als we een begin gaan maken om Gods woord te onderzoeken, wil ik eerst een 
basiswaarde neerleggen, een fundamentele voorveronderstelling dat de Bijbel Gods 
woord is ( 2 Pet. 1:2-3 2 Tim. 3:16-17). 
 
De Bijbel is in zijn geheel het woord van God, zonder fout en onzuiverheid in de 
originele geschriften. We gaan daar in Bibliologie verder op in, maar deze waarde 
zetten we als beginwaarde neer. De Goddelijke inspiratie maakt het boek foutloos. 
De Schrift is in haar geheel onfeilbaar (inerrant), vrij van dwaling en bedrog. 
 
Hiermee bevestigen en handhaven we de juistheid van het gebruik van 
"onfeilbaarheid" als theologische term met betrekking tot de volledige 
betrouwbaarheid van de Bijbel. 
Dan moeten we wel concluderen dat de Heilige Schrift ontvangen moet worden als 
het gezaghebbende Woord van God. 
 
Het is een hele theologische opsomming, maar het is kort en krachtig waar we ons 
aan onderwerpen. 

 

B. Interpretatie doorheen de geschiedenis 
Doorheen de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis heeft de Bijbeluitleg een 
grondige revisie ondergaan. De letterlijke interpretatie werd vervangen door een 
allegorische uitleg. 

 
In de tekst zitten verborgen diepere geestelijke betekenissen die gevonden moeten 
worden. Soms horen we wel eens dat we ‘tussen de regels moeten lezen’ 

 
Wat de schrijver van de tekst wilde vertellen in letterlijke woorden gaat hierbij 
volledig verloren. Wat de uitlegger van de Bijbel te zeggen heeft, is belangrijker. 
 

 

a) Joodse letterlijkheid 

Ezra las het woord van God en gaf uitleg (Ezra 7:10). Alles wijst er op 
dat het een letterlijke interpretatie was van de feiten uit de tekst 
(Neh. 8:1-9). 

 

b) Tijd van Jezus 

Alles wijst er op dat de Joden in de tijd van Jezus een letterlijke 
interpretatie van de Bijbel hadden. Er is geen enkele indicatie van 
een allegorische benadering van de tekst van het OT. 
 
Jezus zelf volgde een letterlijke uitleg van het woord van God. Daarbij 
verviel Hij niet in een ‘houten’ benadering van de tekst. De apostelen 
namen dit over en deden evenzo. 
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c) Reformatie 

Door de nadruk te leggen op het beginsel van de analogia Scriptura 
handelden de leiders van de Protestantse Reformatie onder de 
overtuiging dat ‘elk Schriftwoord maar één ware betekenis heeft’. 
Calvijn bijvoorbeeld, stond geen afwijken toe in esoterische (= 
geheime) allegorieën (zinnebeeldige uitleg) die zo kenmerkend 
waren voor de katholieke uitleg in de Middeleeuwen. Hij stond erop 
‘dat de ware betekenis (enkelvoud) van de Schrift de natuurlijke en 
klaarblijkelijke betekenis is, en daar moeten wij resoluut aan 
vasthouden’. 

 
Het gezag van de Bijbel lag niet in de kerk maar in de Bijbel zelf, de 
genoegzaamheid van de Bijbel en de centraliteit van Christus met een 
nadruk op een letterlijke interpretatie van de tekst. 
 
Johannes Calvijn (1509-1564) legde als geen ander nadruk op een 
letterlijke interpretatie van de Bijbel. 

 

2. Rationalisme 

Rationalisme is de Bijbel benaderen vanuit de gedachte dat de mens prima in 
staat is om te bepalen wat waar is en wat vals is. We kunnen dit terug voeren 
op Hobbes (1588-1679) en Spinoza (1632-1677). 
De nadruk lag op mentale reflectie van de omgeving, de wereld om hen heen 
in plaats van op het woord van God. 
 
In de rationalistische benadering kan de Bijbel alleen waar zijn wanneer het 
in harmonie en in overeenstemming is met wat de mens in zijn gedachten 
kan accepteren. 

 

3. Liberalisme 

Door een nadruk op historische kritiek in de Duitse universiteiten kwam ook 
de Bijbel onder vuur te liggen van deze historische Bijbelkritiek met alle 
negatieve gevolgen van dien. Het rationalisme had alle wonderen 
uitgesloten, want de wereld blijft draaien door wetten en wetmatigheden. 
Het idee dat God destijds sprak door profeten, priesters en apostelen werd 
vaak ontkend. 
 
Julius Wellhausen (1844-1918) is een belangrijke man in deze beweging. In 
1887 presenteerde hij een bijzonder ingewikkeld systeem waarin hij de 
boeken van Mozes indeelde in  groepen J, E, D en P. deze letters 
vertegenwoordigden een bepaalde tijd waarin dit geschreven was en het gaf 
de verschillende schrijvers aan. 
De volgorde waarin het materiaal van de eerste 5 boeken is opgebouwd is op 
vele wijzen en door vele mensen bijeengebracht, maar niet in een 
chronologische volgorde en al helemaal niet door één man. 
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4. Dialectische theologie of neo-orthodoxie 

Dit is een theologische stroming die na de Eerste Wereldoorlog op gang 
kwam. De neo-orthodoxie gaat er van uit dat God zich niet openbaarde in 
feiten of geschreven woorden. De Bijbel zelf wordt niet gezien als een 
objectieve openbaring van God. 
Deze theologie ontkent de orthodoxe leerstelling van de inspiratie van de 
Bijbel, de Bijbel is een menselijk product, er staan fouten in en is dus 
subjectief. 
 
Met name de Gereformeerde Kerken in Nederland hadden rondom hun kerk 
een groot aantal christelijke bonden en verenigingen in het leven geroepen. 
Desondanks hadden de meeste gereformeerden al rond 1960 niet veel 
problemen meer met de dialectische theologie. Vanaf de jaren zeventig 
kwam er ook binnen de orthodox-gereformeerde kerken meer aandacht voor 
de dialectische theologie. 
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II. Observaties in de Bijbel 

A. Groeien in leesvermogen 
Eén van de belangrijkste zaken om de Bijbelse tekst beter te gaan begrijpen is door 

grondige observaties te maken van de tekst. 

De tekst gaan begrijpen begint met begrijpend lezen. Het is een kunst om snel en 

begrijpend te leren lezen. Van nature is niet iedereen een goede lezer. Maar snel en 

begrijpend lezen kan door iedereen geleerd worden. 

Je moet de tekst lezen alsof het de eerste keer is. Als je een bekende tekst gaat lezen, 

kan  je aandacht verslappen. Dan mis je de alertheid en zul je geen nieuwe 

observaties maken, terwijl elke tekst van de Schrift eindeloos veel mogelijkheden 

biedt. 

 Lees aandachtig, denk na bij wat je leest. 

 Lees herhaaldelijk, hoe vaker je een tekst leest hoe meer je er in ziet. 

 Lees met veel geduld, het duurt soms voor je dingen vindt in de tekst. 

 Lees biddend, in afhankelijkheid van Gods Geest om je geestelijke ogen te 
openen. 

 Lees met het gebruik van grammatica. Woorden staan in relatie met elkaar, 
ken de basisbegrippen. 

 

Wie een goed leesvermogen ontwikkelt, zal sneller en meer algemene observaties 

maken, meer vragen kunnen stellen over de tekst en meer interactie hebben met de 

tekst. 
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III. Bijbelstudiemethoden 

Elke kind van de Heer is een student van Gods woord. Het is mogelijk dat je jezelf niet zo ziet, 

maar je bent het wel. Alleen al als je in de Bijbel leest heb je een verlangen om het te 

begrijpen. Dat verlangen is niet bij iedereen even groot of diep geworteld. Maar wie niet wil 

begrijpen wat de Bijbel zegt, zal niet lang gemotiveerd blijven om te lezen! 

We kunnen een aantal manieren onderscheiden om de Bijbel te bestuderen. Studie in Gods 

woord is een voorrecht en noodzakelijk. Elke ware gelovige die veel studeert en leest in de 

Bijbel zal een enorme zegen ontvangen. 

Bij het lezen van de  Bijbel is het van belang om te weten wat voor soort tekst je leest. 

Biografische tekst: Dit zijn stukken in de Bijbel die rondom een persoon geschreven zijn.  Te 

denken valt aan Genesis 12-50, 1 en 2 Samuël, Handelingen waar Paulus centraal staat. 

Geografische tekst: Hier staat een bepaalde locatie centraal. Te denken valt aan de Exodus 

en 40 jaar in de woestijn. 

Historische tekst: Niet alle gebeurtenissen worden vermeld maar alles gaat in een duidelijke 

richting. Jozua krijgt bijvoorbeeld de opdracht het land in te nemen, doorheen het boek 

wordt dat doel gevolgd. 

Chronologische tekst: Hier wordt een opsomming gegeven van gebeurtenissen die elkaar 

chronologisch opvolgen. 2 Samuël is hier een voorbeeld van. 

Instruerende tekst:  Veel van de brieven in het NT zijn geschreven met veel instructies. 

A. Microscopische methode 
Dit is wat we eigenlijk best wel vaak doen als we gewoon doorheen de Bijbel lezen. Je 

wilt het gelezen gedeelte eenvoudig begrijpen. Je wil mediteren op wat je leest.  Je 

leest en stelt je zelf vragen: 

 Is er een zonde waarmee ik moet breken? 

 Is er een opdracht om te gehoorzamen? 

 Is er een nieuwe waarheid om te bevatten? 

 Is er een levensles om te vermijden? 

 Is er een belofte om aanspraak op te maken? 

 Is er een gebed dat ik kan herhalen? 

 Is er een vers om uit mijn hoofd te leren? 

B. Macroscopische methode 
Hier richten we ons niet zo zeer op een paar verzen die we lezen, maar bijvoorbeeld 

op een heel boek. Je wil het grotere plaatje van een boek doorgronden zonder al te 

veel details. Je wil een panorama-overzicht! 

Als je een aantal keren door een bepaald boek heen leest, krijg je de grote lijnen mee 

en goed voor ogen: 
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 Is er een hoofdthema? 

 Is er een bepaalde opbouw/structuur? 

 Zijn er herhalingen? 

 Zijn er terugkerende gebeurtenissen? 

 Zijn er speciale problemen die benoemd worden? 

C. Synthetische methode 
Deze methode kan voortvloeien uit de microscopische en de macroscopische 

methoden. Als de grote lijnen bekend zijn en de details doorlopen kunnen deze twee 

samengevoegd worden (synthese). 

D. Onderzoekende methode 
Hierbij onderzoeken we zaken die we ‘normaal’ in het begin van het boek tegen 

komen. Wie de schrijver is, waarom de titel gekozen is, aan wie het geschreven is, 

voorwoord, inhoudsopgave, etc. 

We gaan op intern onderzoek uit in het Bijbelboek zelf, maar ook in andere 

Bijbelboeken.  Dit kan zelfs aangevuld worden met aanvullingen vanuit de 

geschiedenis of kerkgeschiedenis. 

We willen graag antwoord vinden op bijvoorbeeld vragen als: 

 Wie heeft het evangelie van Marcus geschreven? 

 Wat was de plaats waaruit Paulus de Efeze brief schreef? 

 Wie waren de eerste lezers van de Efeze brief? 

E. Geschiedkundige methode 
Elk boek heeft een bepaalde geschiedkundige achtergrond(en). Binnen boeken 

worden soms heel precieze details gegeven die geschiedkundig  te vinden zijn in het 

boek. Dit doorlopen kan heel veel geschiedkundige achtergrond opleveren. 

Denk maar eens aan Lucas 3:1-2: 

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus 

stadhouder over Judea was, en Herodes viervorst over Galilea, en zijn broeder 

Filippus viervorst over Iturea en het land Trachonitis, en Lysanias viervorst 

over Abilene,  2 onder de hogepriesters Annas en Kajafas, kwam het woord 

Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. 

In Lucas 2:1 vinden we ook bijzonder interessante geschiedkundige informatie: 

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer 

Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.  2 Deze inschrijving 

had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 

Keizer Augustus (Luc. 2:1) regeerde van 15 maart 44 voor Chr. tot 19 Augustus 19 na 

Chr. Herodus stierf na de geboorte van Christus (Luc. 1:5). De volkstelling was voor de 

geboorte van Christus (Luc. 3:1-2), etc. Dit om maar even te laten zien hoe we de 

geschiedenis  in elkaar proberen te weven. 
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F. Vergelijkende methode 
Hierbij kunnen we een onderwerp kiezen en dan bijvoorbeeld meerdere 

Bijbelteksten met elkaar vergelijken wat ze te zeggen hebben over dit onderwerp. 

Bijvoorbeeld: 

 Wat zeggen Paulus en Jacobus over rechtvaardiging door geloof? 

 Wat zeggen Psalmen en het Nieuwe Testament over aanbidding? 
 

G. Biografische methode 
Hierbij volgen we een persoon. Waar hij geleefd heeft. Waar hij heen reisde. Wat zijn 

passies waren. Wie zijn vrienden of juist vijanden waren. Hier volgen we dus heel 

duidelijk een persoon in de Bijbel. 

We kunnen denken aan Abraham, Jozef, Jozua, David, Jezus, Paulus, etc. 

H. Theologische methode 
Hierbij volgen we theologische thema’s doorheen de Schrift. Dit kan doorheen een 

Bijbelboek of doorheen de hele Schrift. We kunnen ons afvragen wat 

Deuteronomium schrijft over gebed, of Jesaja, of Johannes. We kunnen dan ook onze 

aandacht  vestigen op eventuele veranderingen of wijzigingen doorheen Gods woord. 

Maar we kunnen ook doorheen de hele Schrift gaan om een ‘systematische’ 

gedachte weer te geven over gebed. 

We kunnen onderwerpen als God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest 

doorheen de Schrift onderzoeken. Elk theologisch onderwerp is mogelijk (verlossing, 

Gods woord, oordeel, wedergeboorte, genade, schepping, etc.) 

I. Onderwerp methode 
Hierbij onderzoeken we de Schrift over een bepaald onderwerp. Hier kan het over 

heel praktische onderwerpen gaan (spreken, geld, materiële goederen, huwelijk, 

overheid, etc.) 

J. Analytische methode 
Hier gaan we op zoek naar de boodschap van een boek. Elk boek heeft een structuur 

en is opgedeeld in onderdelen. Dan is er weer een onderverdeling in paragrafen en 

weer in kleinere eenheden die we zinnen noemen. 

Hierbij gaan we op zoek hoe alle onderdelen met elkaar in relatie staan. Hoe hebben 

de verschillende onderdelen betrekking op het geheel. 

Stap 1 – observatie 

Hier staat centraal ‘wat we zien’. Wat zijn de feiten die ik zie? Geen detail is 

te klein om benoemd te worden. Geen vraag is vreemd om gesteld te 

worden. Hier heb je de rol van een ‘Bijbeldetective’ op zoek naar 

aanwijzingen. Elke onderdeel van de tekst wordt bekeken op zoek naar 

mogelijke hints. 
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Stap 2 – interpretatie 

Hier staat centraal ‘wat betekent het’ of ‘wat wordt hier bedoeld’. Hier gaan 

we op zoek naar de betekenis. Dit is geen eenvoudige opgave omdat er heel 

wat zaken bij komen kijken,  we zullen daar later nog meer over vertellen. 

Nu al een paar tips: 

 Hoe werd dit tekstgedeelte begrepen door de eerste 
lezers/hoorders? 

 Meestal is de meest eenvoudige de meest voor de hand liggende 
uitleg. 

 Hoe natuurlijker de uitleg, hoe aannemelijker de verklaring. 

 Past de uitleg in het geheel van de Bijbel? 
 

Stap 3 – Toepassing 

Hierbij gaan we op zoek naar de toepassing voor vandaag, of beter gezegd 

naar een persoonlijke toepassing. Dit is geen eenvoudige opgave omdat niet 

alles rechtstreeks over te nemen is en er gezocht moet worden naar 

principes of toepassingen die mogelijk zijn. 

Het grote gevaar bij de analytische methode is dat we een stap overslaan of 

zelfs direct naar de toepassing gaan voordat we de tekst hebben 

geïnterpreteerd. 

We hebben hierboven kort 10 methodes weergegeven waarop we de Bijbel 

kunnen bestuderen (er zijn er nog meer). Deze methoden overlappen elkaar 

en vullen elkaar aan. Soms gebruiken we meerdere methoden als we 

doorheen een tekst gaan. Het was mijn bedoeling om inzicht te geven dat er 

verschillen zijn, maar allemaal dienen ze hetzelfde doel  - Gods woord 

doorgronden, God leren kennen, groeien in liefde voor Christus en wandelen 

in Zijn wegen. 
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IV. Kwalificaties om de Bijbel te interpreteren 
 

Er is eigenlijk maar één vereiste om de Bijbel te kunnen interpreteren, de persoon moet 
wedergeboren zijn. Hij moet geestelijk tot leven gekomen zijn, anders ben je blind voor 
geestelijke dingen (2 Kor 4:4; 1 Kor 2:14). 
 
Een ongelovige kan de grammatica van Johannes 3:16 wel begrijpen, maar hij kan er niet op 
reageren. Ze hebben geen mogelijkheid om de geestelijke zaken van Gods Geest te begrijpen. 

A. Geestelijk leven is het begin, maar niet alles 
De student van de Bijbel moet het volgende nastreven: 
 

 ontzag voor God 

 ontzag voor Gods woord 

 nederig zijn en weten dat velen voor hem moeite hadden om Bijbelverzen uit 
te leggen 

 gehoorzaamheid aan Gods woord 

 studeren onder de leiding van de Heilige Geest (Joh 16:13) 

 

B. Geestelijke observaties 
Dit is een bovennatuurlijke gave waarbij Gods Geest de persoon leidt door zijn 
gedachten en andere mentale capaciteiten zo te sturen dat hij boven zijn natuurlijke 
capaciteiten en inzichten kan stijgen. 

 
Ps. 119:18 Ontdek (open) mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. 

1 Kor. 2:14-16 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest 

Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts 

geestelijk te beoordelen is.  15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf 

echter wordt hij door niemand beoordeeld.  16 Want wie kent de zin des Heren, dat 

hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. 
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V. Analytische methode 

Observeren  => Interpreteren  => Toepassen 

 

A. Observeren 
Iedereen kan, tot op zekere hoogte, groeien in observatiecapaciteit. Voor een 
schilderij staan, je omdraaien en het natekenen zal niet iedereen goed afgaan. Er 
zullen heel wat verschillen zijn met het origineel. 
 
Bij het observeren van de tekst is het niet zo zeer de vraag wat “betekent” de tekst, 
eerder wat “zegt” de tekst. Als we dus naar een tekst gaan, moeten we één en al oor 
en oog zijn. Wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom-vragen zijn de sleutels om de 
deur naar interpretatie te openen. Vuur zoveel mogelijk relevante vragen op de tekst 
af. Probeer het vanuit elke positie te bekijken. 
 
 
Een goede student met een goed ontwikkeld observatievermogen ziet gewoonlijk 
meer in de tekst dan anderen. 

 

1. Algemeen 

We gaan vragen stellen, oberverende vragen. 
In welk testament is het boek geplaatst? 
Met wat voor soort literatuur hebben we te maken? 

 
Onderzoek: 

 Wie? 

 Wat? 

 Waar? 

 Wanneer? 

 Waartoe? 

 Waarom? 

 Hoe? 
 

2. Specifiek 

 Welk zijn de woorden die zinnen met elkaar verbinden. En, of, 

doordat, als, daarom, maar, nadat, want, indien, voordat, etc...? 

 Wat voor werkwoorden worden er gebruikt en in wat voor vorm zijn 

ze geschreven? Staan ze in het enkelvoud of meervoud? Wat 

betekenen die woorden? (Joh. 6:47)? 

 Zijn er patronen (Ps. 136)? 

 Zijn er belangrijke woorden (Rom. 4:3)? 

 Is er contrast (Spr. 12:1-3, Gal. 5:19-23)? 

 Zijn er vergelijkingen (Matt. 13)? 

 Worden er synoniemen gebruikt (Joh. 1:1-2)? 

 Is er een opdracht, aansporing ( Ef. 4:1-6;1 Tess. 5:16-18)? 
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 Hoe worden de bijvoeglijke naamwoorden gebruikt? 

 Wat voor voorzetsels zie je? 

 Hoe past het in het totaal (Matt. 24-25)? 

 Wat is de schrijver zijn passie, verdriet, gevoel en doel (2Kor.2:1-4)? 

 Wie is de schrijver (2 Kor.)? 

 Wie was de ontvanger (2 Kor.)? 

 Is er geografische informatie (Hand. 1:8)? 

 Wat is de chronologie (Marc. 4:35; Openb. 1:19; OT)? 

 

3. Correlatie 

Een tekst staat nooit op zichzelf. Hij staat in relatie tot de rest. Daarom is het 
bijzonder belangrijk om na te gaan wat de context zegt. De context moet 
goed geobserveerd worden. 
 
De vraag is dus eigenlijk: hoe past dit vers in een groter geheel. Daarbij is er 
aandacht voor de paragraaf in zijn geheel, het hoofdstuk waarin het staat, de 
relatie tot het boek waarin het vers staat, de relatie tot het testament en dan 
uiteindelijk hoe dit past in de totale leer van de hele Bijbel. 
 
Als dat zo opgenoemd wordt, lijkt het een hele klus om  te observeren. Maar 
weet dat bij observeren niet naar directe antwoorden gezocht wordt, maar 
meer vragen worden gesteld die mogelijk niet allemaal beantwoord worden 
of moeten worden. 
 
Hoe effectiever je observaties, hoe breder je kunt observeren in de context, 
de paragraaf, het boek, de schrijver, het testament of heel de Bijbel, hoe 
meer interessante facetten je kunt vinden. 
 
Oefening in de praktijk  - observeer Handelingen 1:8 

 

B. Interpretatie 
Nu gaan we een stap verder en belanden we bij de interpretatie. Dit is een facet van 
het proces dat heel veel omvat. 
 
We willen op zoek naar wat de Bijbel betekent. We willen op zoek naar de 
letterlijke betekenis. Niet dat er geen beeldspraak kan zijn, of andere schrijfvormen, 
maar letterlijk in de zin van niet vergeestelijkt of alles een symbolische betekenis 
toekennen. 
 
We zouden het ook de meest natuurlijke interpretatie kunnen noemen. Dus letterlijk 
in de zin van, gewoon, normaal, eenvoudig en het meest natuurlijke in uitleg. 
 
We willen dus op zoek gaan naar wat de schrijver wilde zeggen toen het geschreven 
werd. Dat kunnen we vinden aan de hand van de normale regels van interpretatie en 
het gewone gebruik van de taal. 
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Dit houdt niet in dat we geen rekening houden met figuurlijk taalgebruik in wat voor 
vorm dan ook. De Bijbel wordt niet benaderd als een houten boek waar alles letterlijk 
genomen moet worden. 
We erkennen zeker wel beeldspraken, gelijkenissen, typen, gezegden en grafisch 
taalgebruik. Maar de geestelijke inhoud vinden we door een letterlijke interpretatie 
van de tekst niet door teksten te ‘vergeestelijken’. 

 
Letterlijke benadering van de Bijbel is gericht op interpretatie niet op applicatie. 

 

1. De algemene regels voor interpretatie 

a) Voorrang oorspronkelijke talen 

Het spreekt een beetje voor zich, maar de oorspronkelijke talen 

waarin de Bijbel geschreven werden zijn een enorme bron van 

rijkdom. Ze laten vaak nuances zien die niet direct of niet volledig 

terug te vinden zijn in de vertalingen die wij lezen. 

b) Oog voor de progressie in de Bijbel 

We bedoelen hiermee dat God zijn complete openbaring geleidelijk 
en progressief ontvouwde en niet alles in een keer bekend maakte. 
Dit heet progressieve openbaring. Oudere openbaring wordt 
aangevuld en ui 
 
Het is de Geest van God die ons steeds meer laat zien van wie God is 
en wat Zijn plan is met de wereld. We gaan van incompleet naar 
compleet. Daarbij spreekt eerdere openbaring latere niet tegen. 
In het Oude Testament wordt de hoop geboren, de  hoofdrolspelers 
worden geïntroduceerd en de achtergrond wordt gegeven. 
 
In het Nieuwe Testament arriveert de Held. Sommige profetieën 
worden vervuld, anderen verduidelijkt. Het uiteinde is zeker. 
 
Het vervolg wordt gegeven, het Koninkrijk zal komen, de eeuwigheid 
doet zijn intrede. Alle beloften worden vervuld. 

 
Voorbeelden van progressie 

 Besnijdenis – Gen. 17:10 – Gal. 5:2 

 Wet van Mozes – 2 Kor. 3:7-11; Ef. 2; Heb. 7:11-19 

 Jezus’ opdracht – Matt. 10:5-7 – Matt. 28:18-20 
 

Onderwerpen van progressie 

 Satan wordt in Genesis 3 nog geen duivel of satan genoemd 
(Openb. 12:9). 

 De plaats na de dood van een mens wordt duidelijker (Job 
14:20-21; Luc. 16:19-31). 

 De eindtijd wordt duidelijker, Daniel, Ezechiël, Zacharia en 
anderen wordt duidelijker in Openbaring. 

 De Drie-eenheid wordt helder in het NT. 

Progre

ssive 

openb

aring 

Tij

dsd

uur 
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 De Rol van de Heilige Geest (Joh. 7:39; 14:17; Hand. 2; 11:15) 

c) Passen in het kader van de geschiedenis 

Alles van Gods woord is geschreven in een bepaalde tijd, die 

geschiedkundige achtergrond moeten we goed begrijpen en 

doorgronden. We kunnen geen gebruiken van ons inlezen in de 

Schrift. 

Denk maar eens aan het schilderij van het laatste avondmaal van 

Leonardo Da Vinci. Jezus zit daar aan tafel met Zijn discipelen, terwijl 

we in de Bijbel lezen dat ze aanlagen. 

d) Eenheid van de Schrift 

De Bijbel bevat geen tegenstellingen. We noemen dit ook wel de 
eenheid van de Schrift. Dit houdt in dat de Bijbel een helder, constant 
en harmonieus systeem van geloof leert. Er is dus één systeem van 
waarheid of theologie te vinden in de Bijbel. 
 
Soms zijn er twee teksten die in eerste oogopslag niets met elkaar te 
maken hebben. Toch kunnen ze elkaar ondersteunen en opbouwen. 
Er zal harmonie zijn en geen tegenstelling. 
 
We kijken dus naar het totaal van de Bijbel over een bepaald 
onderwerp om zo alle facetten te kennen en een duidelijk geheel te 
krijgen. Dit principe is een enorme hulp om tot een systematische 
theologie van de Bijbel te komen. (Rom. 2:6-10 – Rom. 3:27; 4:1-5) 

e) Duidelijke teksten voorrang op onduidelijke teksten 

We kennen allemaal wel een paar teksten die onvoorstelbaar 

moeilijk zijn (! Kor. 15:29). Maar een algemeen principe is dat de 

duidelijke en heldere tekstgedeelten voorrang moeten krijgen op de 

onduidelijke. Eén enkele tekst kan niet de basis vormen voor een 

belangrijke leerstelling. 

f) De tekst laten spreken 

We moeten de Bijbelse tekst zelf laten spreken en er niet iets in gaan 

leggen wat er niet in staat (Joh. 10:29-30; Matth. 24:13). 

g) Voorkeur voor het meest natuurlijke 

Soms moeten we keuzes maken welke interpretatie de voorkeur 

heeft. Argumenten worden geanalyseerd en de conclusie moet dan 

gaan naar de meest natuurlijke uitleg. 

h) Maak onderscheid tussen uitleg en toepassing 

Begrijp de verschillen en weet dat uitleg, interpretatie voor de 

toepassing komt. Ga niet direct over naar de toepassing! 

De Schrift heeft kracht en niet de toepassing! 
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i) Vergelijk wat je vindt 

Het grote voordeel is dat er vandaag de dag veel goede boeken 

beschikbaar zijn van goede en godsvruchtige mannen die zich jaren 

doorheen de Schrift hebben geworsteld. We moeten anderen 

raadplegen ter ondersteuning. 

2. De specifieke regels voor interpretatie 

a) Grammatica 

Gods woord is geïnspireerd, daarbij is de grammatica een instrument 
dat door God is gebruikt. 
 
Het is daarom van belang om de grammaticale regels van de taal 
zowel geschreven en gesproken te kennen, evenals de historische en 
geschiedkundige achtergrond. Daarom is deze methode ook wel 
bekend als de grammaticale - historische manier van interpretatie. 
De basisgedachte is hier niet anders dan bij het interpreteren van elk 
ander boek of schrijven. 
 
Er wordt gekozen voor de meest natuurlijke, gebruikelijke betekenis 
die past binnen de gewoonten van die tijd. 
Woorden staan in relatie met elkaar, onderwerp, lijdend voorwerp, 
gezegde, meewerkend voorwerp, bepaling, etc.. 

 
Woorden staan in verband met elkaar. Let eens op hoe belangrijk de 
woordvolgorde is: 

 De man raakte de bal hard. 

 De bal raakte de man hard. 

 De man raakte de harde bal. 

 De harde man raakte de bal. 

 De harde bal raakte de man. 
 

b) Woordstudies 

Hier kan een enorme schat aan rijkdom liggen. Een bepaald woord 

kan in verschillende contexten verschillende betekenissen hebben of 

verschillende nuances weergeven. Dit kan verhelderende inzichten 

geven.  

Ook kan contrast worden aangelegd tussen het ene woord en het 

andere. Woorden worden zorgvuldig gekozen door de schrijvers. 

c) Context 

Alle bevindingen moeten dus ook in het licht van de totale Bijbel 
passen. Soms is het heel erg goed om de Bijbel in zijn geheel te laten 
spreken over een onderwerp. Dit geeft vaak een vollediger beeld. Het 
geeft balans en kan veel fouten voorkomen. 
 
“ We kunnen een Bijbelgedeelte pas begrijpen als we weten wat de 
hele Bijbel ons leert. Maar we kunnen de hele Bijbel pas kennen als 
we de betekenis van de afzonderlijke gedeelten weten.” 
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Testament 
Houd altijd rekening met het feit dat een bepaald gedeelte 
geschreven is in de context van een bepaald Testament. Weet dat en 
houd daar ook rekening mee, hier bij de interpretatie en later bij de 
toepassing. 
 
Schrijver 
Gebruikt de schrijver ook gelijkaardige woorden of tekstgedeelten in 
andere boeken? Kunnen andere Schriftgedeelten hierin 
verduidelijking geven? Sommige woorden of uitspraken zijn typerend 
voor een schrijver. 
 
Boek - context 
Probeer ook te begrijpen waar de schrijver heen gaat met het boek. 
Wat is het doel van zijn schrijven. Doel van boek: Joh. 20:30-31; Spr. 
1:1-6. 
 
Paragraaf - context 
Ken de paragraaf waarin je leest, ook wat er voor en na komt. 
 
Directe context 
Als een Bijbelgedeelte bestudeerd wordt, is het heel belangrijk de 
context te kennen. Het gaat daarbij eerst om de directe context van 
de desbetreffende tekst. Hierin worden meestal de oplossing en de 
aanwijzing gegeven voor eventuele moeilijkheden. 

d) Gelijke onderwerpen 

Ik heb het al benoemd hierboven, maar veel teksten in de Bijbel 
spreken over dezelfde onderwerpen. Deze kunnen elkaar prima 
ondersteunen in uitleg en aanvulling. Het kunnen woordelijk gelijke 
zaken zijn, maar ook concepten die overeenstemmen. 

3. Het overbruggen van barrières bij interpretatie  

a) Verschil in tijd 

De schrijvers leefden heel lang geleden. We kunnen dus geen 
navraag doen als iets onduidelijk is. Wij moeten het doen met Gods 
woord en wat ze schrijven. 

b) Verschil in afstand 

De meeste lezers van de Bijbel leven ver van de plaatsen waar de 
Bijbel over schrijft. Dit maakt het niet gemakkelijker om de Bijbel te 
begrijpen. 

c) Verschil in cultuur 

Het Midden Oosten heeft een hele andere cultuur dan het Westen. 
Het is daarom goed om de cultuur te kennen. Dit zal helpen bij het 
begrijpen van de tekst. 

 

d) Verschil in taal 

De originele geschriften werden in het Hebreeuws, Grieks en 
Aramees geschreven. Gelukkig hebben wij een vertaling om de Bijbel 
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te kunnen lezen. Helaas zijn sommige woorden, van de ene naar de 
andere taal, niet altijd goed te vertalen. 

e) Verschil in stijl 

Onze communicatie in het Westen is vaak direct en strak. In de Bijbel 
lezen we veel gelijkenissen, spreuken en andere literaire vormen. 
Ook zien we veel beeldspaak. 

f) Verschil in geestelijk opzicht 

Het is een boek door God geschreven. De Bijbel is daarom ook uniek, 
want het is een bovennatuurlijk boek. 

 

4. Het inwegen van genres bij de interpretatie 

Een genre is een verschil in literaire stijl. Het is heel belangrijk om de 
verschillen te kennen om zo ook rekening te houden met de verschillende 
manieren van interpretatie. 

 

a) Verhalen 

Het gaat hier om geselecteerde verhalen die de lezer informeren. Het 
kan over een persoon gaan. Ook zien we geestelijke veranderingen 
weergegeven. (Genesis – Ezra) 

b) Profetie 

Een presentatie van Gods wil in woorden. Het wordt veelvuldig 
gebruikt om de mensen aan te sporen te veranderen. Vaak gaat het 
gepaard met waarschuwingen (Jesaja- Maleachi). 
 
Er is in de Bijbel een onvoorstelbare hoeveelheid profetieën te 
vinden. Sommigen schatten dat 20-25% van de Bijbel uit profetieën 
bestaat. Profetieën komen voor van Genesis tot Openbaring en 
beslaan dus de hele Bijbel. 

 
De Bijbel geeft op veel plaatsen inzichten in toekomstgerichte zaken, 
over voorvallen die nog moeten gebeuren wordt duidelijk gesproken. 
Dit gebeurt vaak in grafische voorstellingen en rijke beeldspraak en 
dus hebben de passages extra grondige aandacht nodig. Soms 
worden de toekomstige voorstellingen ook helder verwoord (1 Sam. 
10:3-6). (Zie “Appendix 2 – Gods Koninkrijk op aarde” voor een 
overzicht van de verschillende interpretaties over het millenialisme). 

 
Gebruik, ook bij profetie, alle normale interpretatieregels zoals dat 
noodzakelijk is in elke tekst. Onderzoek de historische achtergrond, 
context, woordstudies, grammatica, parallelteksten, enkelvoudige 
betekenis, om er zo maar een paar te noemen die heel belangrijk zijn. 

 

 Ken de tijd waarin de profeet leefde. 

 Ken het doel van het Bijbelboek. 

 Ken de woorden en de symbolen. 

 Houd rekening met progressieve openbaring. 

 Let op herhaling van voorstellingen (Dan. 2 & 4). 
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 Let op herhaling van frase (Jes. 2:1-3; Mic. 4:1-3) 

 Let op herhaling van de beelden (Vergelijk: Jes. 6:1-8; Ez. 1& 10; 
Openb. 4; Dan. 7; Openb. 13:1-2; Dan. 8:1-12 met Openb. 13:11; 
Zach. 6:1-7; Openb. 6:1-8). Dat neemt niet weg dat ze allemaal 
over dezelfde gebeurtenis spreken maar de beelden zijn min of 
meer gelijk. 

 Bepaal wat figuurlijke taal is en wat niet (dromen en visioenen 
waren rijk aan beeldspraak). 

 Let op of het symbool of de beeldspraak ook elders wordt 
gebruikt. 

 Wees overtuigd van een enkelvoudige uitleg en één betekenis in 
elke tekst. Interpreteer het dus zo letterlijk mogelijk. 

c) Wijsheid 

Wijsheid wordt overgedragen van een jonger naar een ouder 
persoon. Vaak gaat het over de basiselementen van het leven 
(geboorte, dood, werk, geld, macht, tijd, etc..). (Spreuken, Job, 
Prediker) 

d) Exposities 

Dit zijn de brieven die geschreven zijn om overeenstemming te 
bereiken. Om vervolgens daarnaar te handelen. (de brieven van 
Paulus, Hebreeën – Judas) 

 

5. Het doorgronden van figuurlijk taalgebruik tijdens interpretatie 

We komen in de Bijbel vaak figuurlijk taalgebruik tegen. Het is dan ook wel 
eens moeilijk om uit te vinden wat het betekent. Zoals al eerder besproken, 
nemen we de tekst letterlijk,  tenzij dit niet mogelijk is.  
 
Voor een diepere studie in de soorten van figuurlijk taalgebruik in de Bijbel 
verwijs ik naar “Appendix 1 – Beeldspraak in de Bijbel”. 
 
Een paar principes die helpen om te bepalen of het letterlijk kan of niet: 

 

a) Figuurlijk als daar een goede reden voor is 

We nemen de tekst letterlijk, behalve als er een goede reden is om 
dat niet te doen. Bijvoorbeeld getallen nemen we letterlijk en niet 
figuurlijk. We moeten de tekst niet gaan vergeestelijken. Hooglied 
werd lange tijd gezien als beeldspraak waarin de liefde van Christus 
en de gemeente wordt omschreven. Maar het was geschreven ver 
voor de tijd dat Jezus en Zijn gemeente kwamen! 

 

b) Figuurlijk als de tekst het vertelt 

Soms vertelt de Schrift duidelijk dat het een droom is of een visioen. 
Dan weten we ook vaak direct dat er veel beeldspraak zal volgen 
(Gen. 37; Dan. 7-12). 



©2014 Bijbelschool Ebenezer.  Alle rechten voorbehouden. 
22 

c) Figuurlijk als het letterlijk onmogelijk is 

Hier moeten we ons gezond geestelijk verstand gebruiken.  Als iets 
absurd is of onmogelijk lijkt, dan is het vaak figuurlijke beeldspraak 
(Openb. 1:16). We begrijpen dan ook de rijkheid van beeldspraak. 

d) Figuurlijk als letterlijk een immoreel gedrag of actie zou 

aangemoedigd worden 

God gaat nooit tegen Zijn eigen karakter in. Hij is constant in wie Hij is 
en wat Hij van Zijn kinderen vraagt. God vraagt nooit immoreel 
gedrag van de mens. (Joh. 6:53-55) 

e) Figuurlijk als de tekst dit duidelijk maakt 

Het gaat hier om vergelijkingen die gemaakt worden. Het kan dan 
beginnen met het woord “als” of “zoals”, dat zijn aanwijzingen voor 
beeldspraak (Spr. 11:22) zie ook (Spr. 8; 1 Kor. 15:55). 

f) Figuurlijk als het tegen de context ingaat 

Beeldspraak kan in de context verduidelijk worden door een meer 
letterlijke verwoording. Dan geeft de context zelf antwoord (Openb. 
5:1-5). 

g) Figuurlijk als letterlijk tegen het doel van de schrijver ingaat 

Soms is het niet altijd gemakkelijk om dit te zien. We kunnen 
verkeerde conclusies trekken als we verzen geïsoleerd zien van de 
rest van het boek. Dit is vooral belangrijk bij poëzie en profetie. 

h) Figuurlijk als het ingaat tegen de rest van de Bijbel 

De Bijbel legt de Bijbel uit. De Schrift geeft een eenheid van 
leerstelling en een eenheid in boodschap. Eén van de meest 
eenvoudige manieren waar we dit zien, is hoe de Bijbel God 
omschrijft. Vaak gaat het hier om beeldspraak, zodat wij God 
enigszins kunnen begrijpen. (Joh. 4:23-24; Luc. 24:39; Kol. 1:15) 

 

6. De moeilijkheid om gelijkenissen te interpreteren 

Het valt niet te ontkennen dat Jezus veel sprak in gelijkenissen. Hij sprak in 
deze vorm om het Koninkrijk van God bekend te maken (Matth. 13). Een 
derde van alle woorden van Jezus opgeschreven in de Bijbel, zijn gesproken 
in een gelijkenis. (Zie “Appendix 3 – Gelijkenissen van Jezus” voor een 
overzicht van de gelijkenissen.) 

 

a) Wat is een gelijkenis? 

Een gelijkenis plaatst een verhaal langs de werkelijkheid. Het is een 
vergelijking. 

 
Een parabel is een figuurlijk verhaal, in overeenstemming met het 
werkelijke leven met als pedagogisch doel een geestelijke waarheid 
weer te geven meestal in relatie tot het Koninkrijk van God ( Stanley 
Ellison, Parables in the Eye of the Storm). 
 



©2014 Bijbelschool Ebenezer.  Alle rechten voorbehouden. 
23 

Een gelijkenis is altijd in overeenstemming met de menselijke 
ervaring. Het is een verhaal uit het leven gegrepen om een 
geestelijke waarheid goed te kunnen herinneren.  Een gelijkenis moet 
uitgelegd worden door naar het object te kijken. Het is dus niet een 
op zichzelf staand verhaal. 

 

b) Wat is een gelijkenis niet? 

 Een gelijkenis is geen fictie of fantasie. 

 Een gelijkenis is geen fabeltje. 

 Een gelijkenis is helder en duidelijk. 
 

c) Waarom sprak Jezus in gelijkenissen? 

Deze vraag werd aan Jezus zelf gesteld (Matth. 13:10; Marc. 4:10). 
Het doel was tweeledig: Als eerste om de waarheid bekend te maken 
voor Zijn volgelingen. Maar ook om de waarheid verborgen te 
houden voor de buitenstaanders (Marc. 4:11). 
 
De wetgeleerden hadden Jezus al verworpen in hun ongeloof (Marc. 
3:22). Voor hen was het onmogelijk geworden door de hardheid van 
hun harten om de waarheid te begrijpen. Daarom hield Jezus het 
voor hen verborgen. De volgelingen  van Jezus stonden echter open 
voor Hem en aan hen werd gegeven dat zij de waarheden, verborgen 
in de gelijkenissen, wel begrijpen (Rom. 11:25; 16:25; Kol 1:26). 

 

d) Waar je op moet letten 

 Wat is de locatie? 

 Wat is het probleem? 

 Wat is de vraag? 

 Onderzoek de betrokken partijen. 

 Wat is de betekenis van de gelijkenis? 

 Wat is de centrale waarheid? 

 Wat is de toepassing? 
 

e) Interpretatieprincipes 

 Bepaal de locatie, omgeving en het publiek. (Luc. 7:41-42) 

 Bepaal de vraag, discussie of het gesprek in de context. (Luc. 
11:1; 9:14) 

 Analyseer de objecten en de karaktereigenschappen. 

 Bepaal de natuurlijk betekenis van het verhaal. 

 Bepaal of er interpretatie wordt gegeven in de context 
(Matth. 13:18-23) 

 Bepaal de centrale waarheid of waarheden (Luc. 15:7) 

 Bepaal of er andere gelijkenissen zijn die meer info geven 
(Matth. 12:2-14; Luc. 14:16-24) 

 Interpreteer de onderdelen in het licht van het grotere 
verhaal. 

 Bepaal hoe het past in de andere parabels van het Koninkrijk. 



©2014 Bijbelschool Ebenezer.  Alle rechten voorbehouden. 
24 

7. Wees objectief bij interpretatie 

Stel jezelf regelmatig de vraag of je de Bijbel objectief benadert? 
Laat je de Bijbel spreken of wil je de Bijbel laten zeggen wat jij wil? 
Heb ik bewijs genoeg voor mijn onderbouwing of is er te weinig bewijs? 
Wat zijn mijn motieven? 
Wil je de mensen laten zien hoe slim je bent door een vreemde positie in te 
nemen? 
 

C. Toepassing 
De Bijbel is niet gegeven om alleen maar op zoek te gaan naar de betekenis ervan. Ze 

is gegeven om uit te voeren! De Schrift is geïnspireerd door God om de mens te 

veranderen (2 Tim. 3:16). Jacobus roept ons op om ‘daders van het woord’ (Jac. 1:22) 

te zijn. 

We maken over het algemeen twee fouten met betrekking tot de toepassing. We 

leggen te veel nadruk op toepassing ten koste van interpretatie. Maar ook het 

tegengestelde, te veel nadruk op interpretatie, kan de toepassing buiten beeld 

plaatsen. 

1. Bouwstenen voor de toepassing 

Toepassing vloeit voort uit interpretatie.  Dit lijkt een heel eenvoudig 
principe, maar het is best lastig om consequent toe te passen. We gaan nog 
al eens ‘snel’ naar een tekst om een bemoediging te vinden of een belofte te 
zoeken. Dan besteden we te weinig tijd aan interpretatie, met als gevolg dat 
de toepassing fouten gaat bevatten. 

 

2. Bepaal wat verwacht werd van de eerste hoorders 

Als er een parallel gemaakt kan worden die gerechtvaardigd is tussen de 

eerste luisteraars en zij die nu leven, kan een toepassing gevonden worden. 

We zoeken dan een parallel met wat van hen verwacht werd en van ons nu 

verwacht wordt. 

De brieven geschreven aan de kerk (Efeze) zijn nagenoeg in hun geheel direct 

toepasbaar. 

We vinden dan niet alleen direct opdrachten in de vorm van geboden, 

verboden, aansporingen, opdrachten, etc. Maar ook indirecte instructies die 

naar voor komen. We kunnen denken aan de negatieve gevolgen van onze 

handel en wandel. De Spreuken waarschuwen ons daarvoor. Deze negatieve 

gevolgen in de Spreuken geven indirect aan dat het streven naar goed en 

rechtvaardig gezocht moet worden. 

3. Bepaal waar elementen van het leven overlappen 

Hier gaan we op zoek naar facetten of elementen waarin er overlapping is 

tussen de luisteraars van toen en de lezer van nu. De beginnende gemeenten 

staan vaak in een directe relatie met ons. Wij moeten op de dingen gericht 

zijn die in de hemel zijn (Kol. 3:2). Daarin hebben we gelijke grond met de 
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luisteraars in Kolosse. Maar een Ark bouwen is voor ons vreemd. Maar God 

gehoorzamen wat Hij ook van ons vraagt, net als Noah, is wel voor ons. 

4. Erken dat God verschillend werkt 

Dit is niet altijd eenvoudig te bepalen. De verschillen worden wel eens 

‘bedelingen’ genoemd, maar een precieze overgang is niet altijd gemakkelijk. 

Er zijn algemene gelijke normen, je naaste lief hebben als jezelf (Lev. 19:18; 

Matth. 5:43). Opdrachten die verdiept en verduidelijkt worden. Moord was 

verboden in het OT (Ex. 20:13) maar in het NT is niet alleen moord (Matth. 

5:21), maar ook haat veroordeeld (1 Joh. 3:15). Verder vinden we ook zaken 

die vervallen zijn, zoals de voedselreguleringen (Hand. 10:9-16; 1 Tim. 4:4). 

5. Bepaal wat normatief is voor vandaag 

Dit sluit een beetje aan bij het voorgaande. Niet elke tekst is normatief voor 

vandaag. Niet iedereen zal opgenomen worden in de derde hemel, zoals 

Paulus. Niet iedereen zal doden opwekken, zoals Elia en Petrus. Wat God in 

het verleden doorheen individuen deed, zet nog geen norm voor vandaag. 

Zoek, toets en doorgrond wat normatief is en wat niet. 

6. Zoek het principe in de tekst 

We hebben niet altijd de mogelijkheden om direct principes te vinden. Maar 

indirect zijn er perfecte toepassingen te vinden. We hoeven niet te wachten 

op raven die ons voedsel brengen. Maar we kunnen wel zeggen dat God op 

bovennatuurlijke en natuurlijke wijze kan voorzien in alles wat we nodig 

hebben. 

We moeten vooral voorzichtig zijn in de toepassingen die we maken uit de 

verhalen in de Schrift. Denk maar aan het vinden van een vrouw voor Isaac 

(Gen. 24). Het is geen norm om op gelijke wijze een vrouw te vinden. Maar 

God leidt iedere gelovige in alles (Spr. 3:5-6). 

De gelovigen in Antiochië hielden een inzameling voor de arme gelovigen in 

Judea (Hand. 11:27-30). Wij hebben de mogelijkheid om arme gelovigen te 

ondersteunen in Haïti. 

Als een voorval op levenswijze tegen de Schrift ingaat, moeten wij dat 

natuurlijk niet volgen. Denk maar eens aan de vele vrouwen die een aantal 

stamvaders van Israël hebben gehad. 

Bij de zwangere Elisabeth sprong het kind op in haar schoot (Luc. 1:41). We 

kunnen uit deze tekst afleiden dat het ongeboren kind levend is, een levend 

wezen. Het ondersteunt op zijn minst dat abortus van het ongeboren kind 

hetzelfde is als moord. Dat is wat deze tekst ondersteunt. 

Historische gebeurtenissen in de Bijbel zeggen altijd iets over wat van 

toepassing is, anders zou het niet gegeven zijn. Abraham geloofde en daarom 

offerde hij Isaac. Wij kunnen een voorbeeld nemen aan Abraham zijn geloof 

ook al zou het voor ons immoreel zijn om onze zoon te offeren. 



©2014 Bijbelschool Ebenezer.  Alle rechten voorbehouden. 
26 

7. Wees specifiek in toepassing 

We zijn nog al snel algemeen in onze toepassing of in onze bewoording 

ervan. 

‘We zouden inderdaad geduldiger moeten zijn’. 

 Wees persoonlijk in toepassing. 

 Wees specifiek in toepassing. 

 Wees duidelijk in toepassing. 

 Wees concreet in toepassing. 

 Wees correct in toepassing. 

 Wees daadkrachtig in toepassing. 
 

8. Evalueer je doelen 

Het is helemaal niet vreemd om bepaalde doelen op te schrijven om je 

daaraan te houden. Zo heb je ook de mogelijkheid om te evalueren en te 

herzien waar nodig. 
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Appendix 1 – Beeldspraak in de Bijbel 

 

I. Inleiding 
De Bijbel is een boek dat rijk gevuld is met verschillende vormen in schrijfstijl en bewoording. 

Op heel veel verschillende wijzen worden zaken omschreven. Daarbij worden beeldspraak en 

beelden niet vermeden, sterker nog, deze komen veelvuldig voor. 

 

II. Definitie 
Beeldspraak is figuurlijke taal en als zodanig een stijlfiguur waarmee de Bijbel waarheden 

omschrijft, aanduidt en benadrukt. 

 

III. Beeldspraak in de Bijbel 
De Bijbel kent veel vormen van beeldspraak en manieren om geestelijke zaken te illustreren. 

 

A. Vergelijking 
Hierbij gaat het om een directe vergelijking van het ene object met het andere. Vaak 

worden de woorden ‘is als’ en ‘zijn als’ gebruikt om de vergelijking te maken. 

 

1 Petrus 1:24  Alle vlees is als gras 

Psalm 1:3  Want hij is als een boom (rechtvaardigen) 

Psalm 1:4  die toch zijn als kaf (onrechtvaardigen) 

 

B. Antithese 
Antithese is het moeilijke woord voor tegenstelling. 

 

Spreuken 12:5  De overleggingen der rechtvaardigen zijn recht, de voornemens der 

goddelozen zijn bedriegerij. 

 

Spreuken 11:23  Wat de rechtvaardigen wensen, brengt enkel geluk; wat de 

goddelozen hopen, loopt uit op toorn. 

 

C. Parallellisme 
Bij een parallellisme is er sprake van steeds eenzelfde, zich herhalende 

zinsconstructie. 

 

Spreuken 15:23  Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe 

goed is een woord op zijn tijd! 

 

D. Metafoor 
Een metafoor is een vorm van beeldspraak, waarbij twee of meer ongelijke 

betekenissen met elkaar worden verenigd in één nieuwe betekenis. 
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Jesaja 40:6  Alle vlees is gras. 

Jeremia 50:6  Een kudde verloren schapen was mijn volk. 

Matth. 5:13  Gij zijt het zout der aarde. 

Joh. 10:7  Ik ben de deur der schapen. 

Joh. 10:11  Ik ben de goede herder. 

Joh. 6:48  Ik ben het brood des levens. 

 

E. Metonymie ("een verandering van naam") 
Is een beeldspraak waarbij datgene wat feitelijk bedoeld wordt, niet rechtstreeks 

genoemd wordt, maar aangeduid of benoemd wordt met behulp van een 

vervangwoord. Het gebruikte alternatieve woord verwijst dus niet naar zijn eigen 

referent, maar naar iets wat daarmee in relatie staat. ‘In Brussel bepalen ze hoe wij 

moeten rijden’, we bedoelen de ministers in Brussel. 

 

Jeremia 18:18  Komt, laat ons hem treffen door middel van de tong 

Spreuken 12:18  de tong der wijzen brengt genezing aan. 

 

F. Synecdoche 
Bij synecdoche vormt namelijk datgene wat als beeld wordt gebruikt een wezenlijke 

component van het origineel (zoals in alle neuzen tellen), of andersom. Het is een 

vervangwoord dat onderdeel is van een groter geheel, om het groter geheel aan te 

duiden. 

 

Romeinen 16:3-4  Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus,  4 

mensen, die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben. 

Spreuken 1:16  want hun voeten snellen naar het kwaad 

 

G. Personificatie 
Een personificatie is een vorm van beeldspraak waarbij levenloze zaken, niet-

menselijke levensvormen of abstracte begrippen menselijke eigenschappen krijgen 

toegeschreven of waarbij ze als een (levend) persoon worden opgevoerd. 

 

Jesaja 35:1  De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. 

 

Jesaja 55:12  de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle 

bomen des velds zullen in de handen klappen. 

 

Spreuken 1:20  De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar 

stem, 

 

H. Antropomorfisme 
Antropomorfisme betekent 'van menselijke gedaante'. Het is een samenstelling van 

de Griekse woorden voor 'mens' (ἄνϑρωπος / ánthrōpos) en 'uiterlijke vorm' (μορφή 

/ morphē). 
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In de theologie wordt de term gebruikt om menselijke eigenschappen toe te 

schrijven aan God. 

 

Exodus 6:5  Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, 

u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware 

gerichten. 

 

Deuteronomium 4:34  door wonderen en strijd, met een sterke hand en een 

uitgestrekte arm en met grote verschrikkingen, zoals de HERE, uw God, om uwentwil 

dit alles in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? 

 

2 Kronieken 16:9  Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, 

 

I. Antropopathisme 
Is een term waarmee menselijke emoties worden toegeschreven aan God. Dit is een 

onderdeel van Gods relatie met Zijn schepselen. 

 

Genesis 6:6  berouwde het de HERE 

 

2 Samuel 24:16  berouwde het onheil de HERE 

 

Zacharia 8:2  Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor 

ontbrand. 

 

J. Zoomorfisme 
Is een term die ik in het Nederlands niet terug kan vinden, maar die een vertaling uit 

het Grieks is. Hiermee worden eigenschappen van dieren toegeschreven aan God of 

mensen. 

 

Psalm 91:4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een 

toevlucht 

 

Jesaja 40:31  maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met 

vleugelen als arenden; 

 

K. Eufemisme 
Een eufemisme (spr. eufemisme) is een verzachtende manier van uitdrukken. Het 

wordt gebruikt om de negatieve gevoelens die met datgene wat in feite bedoeld 

wordt gepaard gaan, te verzachten. 

 

Handelingen 7:60  En met deze woorden ontsliep hij. 

1 Thessalonicenzen 4:14  die ontslapen zijn, 
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L. Parabool 
Bij een parabool of understatement worden zaken die in werkelijkheid zeer groot 

zijn verkleind weergegeven. Het kan hier gaan om belangrijke personen, zaken of 

gebeurtenissen of bepaalde eigenschappen die als triviaal worden afgeschilderd. De 

omvang van datgene waar werkelijk naar wordt verwezen, wordt (vaak veel) kleiner 

voorgesteld dan in feite het geval is. 

 

1 Corinthiërs 15:9  Want ik ben de geringste der apostelen, 

 

Handelingen 12:18  En toen het dag geworden was, kwam er geen kleine 

opschudding onder de soldaten 

 

Handelingen 19:24  verschafte aan de mannen van het vak niet weinig inkomsten. 

 

M. Hyperbool 
Een hyperbool is een overdrijving. Het tegenovergestelde is een parabool. Er zijn 

verschillende redenen om een hyperbool te gebruiken, meestal is het om iets sterk 

uit te drukken. Maar ook variatie in schrijfstijl en humor kunnen redenen zijn om de 

hyperbool te gebruiken. Veel staande uitdrukkingen zijn ook hyperbolen. 

 

Deuteronomium 1:28  de steden zijn groot en hemelhoog versterkt, 

 

Psalm 6:7  elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien. 

 

2 Samuel 1:23  Saul en Jonathan, de beminden en lieflijken, waren in leven en 

sterven niet gescheiden. Zij waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. 

 

N. Retorische vraag 
Bij een retorische wordt een vraag gesteld, maar er wordt geen antwoord verwacht. 

Het is de bedoeling dat de ontvanger (toehoorder, lezer) zich aangesproken voelt en 

instemt met wat de zender (spreker, schrijver) suggereert. 

 

Jeremia 32:27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te 

wonderlijk zijn? 

 

Romeinen 8:31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie 

zal tegen ons zijn? 

 

O. Paradox 
Een paradox is een manier van spreken die een ogenschijnlijke innerlijke tegenspraak 

bevat. De uitspraak lijkt logisch, maar er is meer, waardoor de twee niet verenigbaar 

lijken, maar wel naast elkaar kunnen bestaan. 
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Marcus 8:35  Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; 

maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die 

zal het behouden. 

 

Ironie (Grieks: εἰρωνεία (eirooneia) = geveinsde onwetendheid) is een spottende 

uitdrukking. Ironie geldt daarbij als de 'milde', subtiele vorm: de dubbele bodem, die 

enige geoefendheid van een lezer vergt om haar te herkennen. 

 

1 Koningen 18:27  Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en 

zeide: Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft 

zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden. 

 

Job 12:2  Waarlijk, gij zijt nog eens mensen: met u zal de wijsheid uitsterven. 

 

 

IV. Typen en de Bijbel 
Bij een type is er een overeenkomst, een gelijkenis of gelijkenissen tussen een type en een 

antitype.  Maar hierbij gaat het niet om een oppervlakkige overeenkomst maar om een 

werkelijke substantiële overeenkomst. Daarbij moet het gaan om een natuurlijke 

overeenkomst die niet geforceerd is. 

 

A. De Bijbel gebruikt het woord: type 
Het woord Griekse woord typos komt ongeveer 15 keer in het NT voor (Joh. 20:25; 

Hand. 7:43-44). In al deze verzen is er een overeenkomst. De persoon of gebeurtenis 

of het object was gegeven om een ander te construeren. Het een kwam overeen met 

de ander.  Het moest dienen als model, patroon, een teken. 

 

 De wonden in de handen van Jezus waren een teken (naar het patroon van) 
de spijkers (Joh. 20:25). Het één is een afspiegeling van het ander. 

 Wat Mozes gezien had op de berg, zo werd het gemaakt (Heb. 8:5). Er is dus 
een grote verwantschap, overeenstemming tussen de twee. 

 De priesters in de tempel waren een afbeelding en schaduw van het hemelse 
(Heb. 8:5). 

 

Zo zien we veel overeenkomsten tussen personen, zaken en voorwerpen in de Bijbel. 

Vaak wordt er wel gesproken over een type en een antitype. God heeft in Zijn 

almachtige wijsheid inderdaad types van Christus in het OT gegeven. Ze moesten 

dienen als voorschaduw, een beeld van, een voorbeeld van het volmaakte dat nog 

moest komen. Maar als ik eerlijk ben, kan onze fantasie heel snel op hol slaan om 

overeenkomsten te zoeken. 

 

De vraag is natuurlijk: wat is nu een werkelijk type en wat niet? Zo zijn er goede 

criteria te noemen die dienen om te bepalen wat nu een type is en wat niet. 
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B. Wanneer spreken we van een type? 
Wat is een type en wat zijn de karaktereigenschappen van een type? 

Daarbij zou Ik 6 ‘karaktereigenschappen’ aan willen dragen voor wat een type een 

type maakt1. Want het is belangrijk dat we interpretatieregels geven om het type en 

antitype te leren kennen. Deze regels geven een degelijke basis als toetssteen om na 

te gaan of het een type is of niet. 

 

1. Overeenstemming 
Er moet wel een duidelijk verband tussen het type en het antitype bestaan. 

Het gaat hier niet om eenvoudige overeenkomsten maar om een werkelijk 

duidelijke samenhang. Maar niet elke overeenkomst maakt dat er sprake is 

van een type en een antitype. Vaak gaat het om illustraties of gewone 

overeenkomsten. 

 

2. Historische realiteit 
Dat wil zeggen dat een persoon, gebeurtenis of voorwerp reëel moet zijn. 

Mensen moeten geleefd hebben, gebeurtenissen moeten werkelijk gebeurd 

zijn om een type te zijn. De tabernakel als geheel was een type, maar niet elk 

element of onderdeel in de tabernakel kunnen we een type noemen . 

 

3. Voorschaduw 
Voorschaduw of voorbeeld, niet in de zin van gelijk aan elkaar, maar meer in 

de zin van toekomstige vervulling. Het type kijkt vooruit naar het antitype. 

Het type moet een voorschaduw zijn van de nog te komen werkelijkheid (Kol 

2:17). 

 

4. Groter 
Het antitype moet groter zijn dan het eerder geopenbaarde type. Dit is de 

progressieve opbouw in de Bijbel die benadrukt wordt. 

Christus is superieur over Melchisedek (Heb. 7:17) 

Christus’ verlossingswerk is groter dan het Pascha (Ex. 12:7). 

 

5. Door God zo bedoeld 
Types zijn niet zo maar overeenkomsten of illustraties die ons opvallen. We 

doorzoeken de Bijbel niet om types te ontdekken, het hangt niet af van onze 

creativiteit. Het type moet door God ook zo bedoeld zijn. Hij heeft typen 

bepaald, niet de lezer. Het type was zo gemaakt dat het naar het antitype 

verwees. Het type was bedoeld om vervulling te krijgen in de toekomst door 

een groter antitype: Divine design. 

 

6. Bevestigd door het NT 
Dit is een regel die we bijvoegen, omdat een type vooruit kijkt en dus een NT- 

antitype moet hebben. Dat moet dan ook zo benoemd worden in het NT. Elia 

is een illustratie van gebed, geen type (Jac. 5:17) 

                                                             
1 Basic Bible Interpretation, door Roy B. Zuck 
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7. Evaluatie 

Als we nu naar mensen als Mozes of David kijken, dan zien we heel veel 

overeenkomsten met Jezus Christus. Dit is nog duidelijker in het leven van 

Jozef, in zijn leven zijn heel veel overeenkomsten te vinden met Christus. 

Laten we het leven van Jozef eens spiegelen aan de bovengenoemde regels 

van interpretatie. 

 

Jozef heeft veel overeenkomsten met Jezus. 

Zowel Jozef als Jezus zijn reële personen die werkelijk geleefd hebben. 

Jezus is ongetwijfeld groter dan Jozef. 

 

Maar kunnen we zeggen dat Jozef een profetische voorschaduw van Jezus 

was? 

Kunnen we stellen dat Jozef door God beschreven werd als een persoon die 

naar Christus moest wijzen? 

Deze twee vragen kunnen we niet met zekerheid positief beantwoorden. 

8. Illustratie 

Daarom moeten we ons de vraag stellen of Jozef wel een officieel type van 

Christus is. 

Er zijn enorm veel overeenkomsten, maar die vallen meer onder illustraties 

dan onder type. 

 

Typologie2 Illustratie (parallel) Allegorie 

 

Het type en antitype hebben 

een natuurlijke overeenkomst. 

De illustratie en de waarheid 

hebben een natuurlijke 

overeenkomst. 

Er is geen natuurlijke 

overeenkomst. Integendeel, de 

betekenis is onnatuurlijk en 

wordt er ingelegd door de 

lezer. 

Het type en antitype zijn 

historische realiteiten. De type/ 

antitype relatie is gebaseerd op 

een letterlijke betekenis 

De illustratie/ waarheid hebben 

een relatie gebaseerd op de 

historische realiteit van de 

illustratie. 

De historische realiteit wordt 

genegeerd en ontkend. De 

letterlijke betekenis is niet 

belangrijk. 

Het type is een voorschaduw 

van het antitype. Het is een 

voorspelling van wat gaat 

komen. Het kijkt vooruit. 

De illustratie is niet bedoeld als 

voorspelling. Het is gewoon een 

voorbeeld. Het kijkt terug naar 

een OT-voorbeeld 

Het is gebaseerd op verborgen 

ideeën. Het zoekt buiten de 

tekst dingen die niet in de tekst 

horen. Het zoekt buiten of 

achter. 

Het type is vervuld in het 

antitype. Het antitype is groter 

dan het type. 

De illustratie is niet vervuld in 

of bij de waarheid die het 

illustreert. 

Het vervult niets. 

Zowel het type als het antitype De illustratie is door God Allegorie is de verbeelding van 

                                                             
2 Overgenomen uit “Basic Bible Interpretation”, door Roy B. Zuck, Blz.178,  1991. 
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zijn door God ook zo bedoeld. 

God heeft het zo gepland. 

bedoeld om de waarheid te 

laten zien, te verduidelijken. 

de lezer en zeker niet door God 

gepland. 

Het type en antitype zijn in het 

NT beschreven als zodanig 

De waarheid die geïllustreerd 

wordt, is niet omschreven als 

een type 

De Bijbel laat zich niet 

gebruiken voor allegorie ’s. 

Om in de Bijbel een type te zijn, 

moet het aan alle 6 criteria 

voldoen. 

  

 

Conclusie 

Een type is een persoon, gebeurtenis of een voorwerp in het OT die historisch reëel is, door 

God als type bedoeld om een voorschaduw van een grotere reëel antitype te zijn. Daarbij 

moet een duidelijke vervulling zijn van het antitype. 

 

Een illustratie is een persoon, gebeurtenis of een voorwerp, historisch reëel, met 

overeenkomsten en verwantschap om een geestelijke waarheid weer te geven of te 

verduidelijken, dit alles op een natuurlijke en ongedwongen manier, zonder dat het NT 

duidelijk laat zien dat het om een type gaat. 

 

Op basis van voorgaande zou ik u allemaal willen aanmoedigen om goed na te denken hoe 

we de spiegeling tussen het leven van Jozef en Jezus gaan noemen. In alle eenvoud lijkt het 

leven van Jozef meer op een schitterende illustratie van het leven van onze Heer dan een 

type. Zo kunnen we ook Adam, Jona en de slang op de staf zien, want ze voldoen niet aan alle 

criteria. 

 

V. Typen in de Bijbel 
We zouden de typen in de Bijbel kunnen onderverdelen in drie groepen: 

 

A. Mensen 
 Melchizedek – Christus als ware Priester (Heb. 7:3, 15-17) 

 Aaron – Christus zijn Priesterschap (Heb. 5:4-5) 
 

B. Gebeurtenissen 
 Paasfeest – Christus ons offer (1 Kor. 5:7) 

 Feest der ongezuurde broden – heilige wandel van de gelovigen (1 Kor. 5:7-8) 

 Feest der eerste vruchten – Christus die als eerste is opgestaan (1 Kor. 15:20-
23) 

 Pinksterfeest – De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-47) 

 Grote verzoendag –  Door Christus zijn bloed zal Israël opnieuw geboren 
worden (Zech. 12:10; Rom. 11:26-27) 

 Sabbath – De geestelijk rust van elke christen (Kol. 2:17). 
 

C. Voorwerpen en dingen 
 Tabernakel –  Door Christus weer de weg om naar God te komen (Heb. 8:5; 

9:23-24) 
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 Voorhangsel in de tabernakel – Christus geeft ons toegang tot de Vader (Heb. 
10:20) 

 Graanoffer – Christus, ons perfecte en volmaakte offer van de hoogste 
kwaliteit (Lev. 2; Heb. 10:8) 

 Brandoffer – Christus, ons perfecte en volmaakte offer (Lev. 1; Ef. 5:2) 

 Zonde-offer – Christus, gestorven voor de zonden en de schuld van de 
zondaar (Lev. 4:1-5:13; Heb. 13:11-12) 

 Schuldoffer – Christus, gestorven voor de gevolgen van de zonden (Lev. 5:14-
6:7; Heb. 10:12) 
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Appendix 2 – Gods Koninkrijk op aarde 

I. Het Amillennialisme 
Dit betekent geen millennium, geen specifiek Koninkrijk van God op aarde. 
Christus ‘Koninkrijk is alleen in de harten van de gelovigen op aarde en in de hemel vanaf Zijn 
hemelvaart tot aan Zijn wederkomst. Het hele tijdvak tussen Zijn eerste komst en Zijn 
wederkomst. 
Dit werd de dominante visie van het Christendom voor meer dan een millennium na 
Augustinus, Luther en Calvijn. 
 
De  referentie naar het 1000-jarig Koninkrijk van Christus op aarde (Openb. 21:17) wordt 
symbolisch uitgelegd. Het binden van satan gebeurde de eerste keer toen Jezus op aarde 
was. Satan is nu gebonden tot de wederkomst van Jezus. De doden die opstaan in 
Openbaring 21 zijn niet letterlijk, maar dit houdt wedergeboorte in. De verdrukking begon bij 
de kruisiging van Jezus en zal stoppen bij de wederkomst van Jezus. Er is een pessimistische 
kijk op de geschiedenis dat het alleen maar slechter zal gaan en de omstandigheden voor de 
gelovigen zullen verslechteren. 
Profetieën in het OT voor Israël waren nooit voor Israël, maar voor de kerk, het nieuwe 
Israël. 
De vele zegeningen, de overvloed en het land voorgesteld in de profetieën zijn geen 
letterlijke gebeurtenissen, maar geestelijke zegeningen. 
 
Hoofdgedachten in dit systeem 

 Dat de gemeente van Jezus Christus het nieuwe Israël is. 

 De verlossing van mensen is het hoofddoel van de mens. 

 Geen letterlijk Koninkrijk van God op aarde. 

 Inconsequente Bijbeluitleg in de profetieën. 

II. Het Post-millenialisme 
Er is een Koninkrijk op aarde. De nadruk ligt hier op de mens die Gods Koninkrijk op aarde 
komt brengen. Jezus Christus komt terug, maar pas aan het eind van Zijn Koninkrijk. Het 
Koninkrijk wordt op aarde door de mens opgezet en Christus komt aan het eind terug. Gods 
Geest werkt door de mens heen om Gods Koninkrijk op aarde te bouwen. Het Koninkrijk van 
God komt niet met bovennatuurlijke kracht van God. 
 
Het Koninkrijk van God regeert in de harten van de gelovigen. 
Hoe meer gelovigen er zijn, hoe groter de zegen voor de wereld zijn zal. Deze belofte is voor 
het hier en nu, het zal allemaal beter worden op aarde als de christenen hun geloof uitleven 
en de maatschappij beïnvloeden. De basis was een optimistische kijk naar de wereld. 
De wereld zal beter worden en langzaam maar zeker zal er een groeiend aantal christenen 
komen.  Langzaam maar zeker zal het christelijk geloof de wereld veroveren.  De duizend jaar 
is geen exact getal, het is de tijd tussen kruis en wederkomst. Alles groeit naar een ‘gouden 
eeuw, gouden tijd’ waarin alles langzaam maar zeker goed komt. De basis is ook hier het niet 
letterlijk nemen van de Bijbelverzen over het Koninkrijk van God. 1000 jaar is geen 1000 jaar. 
Israël is geweest en vervangen. 
 
Maar de negatieve teksten zijn uit het oog verloren (Matth. 24:1-14; 2 Tim. 3:1-4). 
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Hoofdgedachten in dit systeem 

 Dat de gemeente van Jezus Christus het nieuwe Israël is. 

 De wereld alleen maar beter wordt door Christelijke invloeden. 

 De verlossing van mensen is het hoofddoel van de mens. 

 Soms geen letterlijk Koninkrijk van God op aarde. 

 Koninkrijk is geen 1000 jaar lang. 

 Inconsequente Bijbeluitleg in de profetieën. 
 

III. Premillennialisme (niet-dispensational) 
Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat Jezus terug komt en Zijn Koninkrijk op aarde zal plaatsen. 
Dit Koninkrijk zal 1000 jaar duren en overgaan in de eeuwige staat van de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde. Toch wordt in dit systeem de kerk gezien als het nieuwe Israël (Gal. 6:16). 
Profetieën in het OT worden over het algemeen niet letterlijk genomen, maar toegepast op 
de kerk. 

IV. Premillennialisme (dispensational) 
Het Koninkrijk wat Jezus zal brengen is nog toekomst. Jezus zelf zal dit Koninkrijk op aarde 
zetten en voor 1000 jaar regeren in Jeruzalem. God zelf zal het oprichten als een eeuwig 
Koninkrijk, het is het enige Koninkrijk dat over zal zijn. Alle aardse Koninkrijken zullen 
verbrijzeld worden en een einde daaraan maken. God handelt niet op alle tijden hetzelfde 
met Zijn mensen. De oudere systemen hier gaan uit van 7 verschillende fasen (onschuldig, 
geweten, overheid, belofte, wet, genade (kerk) en Messiaanse Koninkrijk). Hier is een 
vereenvoudiging van te maken: wet, genade, Koninkrijk of Israël, kerk, Koninkrijk. 
 
Hoofdgedachten in dit systeem. 

 Verschil tussen Israël en de kerk krijgt duidelijk gestalte. 

 De profetieën worden zo letterlijk mogelijk uitgelegd met nog steeds aandacht voor 
beeldspraak en taal. Hiermee wordt recht gedaan aan de intenties van de schrijvers 
van de OT- en NT-profetieën omdat er een letterlijke vervulling verwacht wordt. 

 Alleen met een premillenium uitleg van de Bijbel doen we recht aan de hele Bijbel 
van Genesis tot Openbaring.  Pas dan kunnen we zien dat de Bijbel uniform en 
consequent een opbouw kent en een duidelijk beeld geeft van het Koninkrijk van 
God. 
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Appendix 3 – De gelijkenissen van Jezus 

Een tabel 3 
 
Gelijkenis Mattheüs Markus Lucas 

Verstandige en onverstandige 
bouwers 

7:24-27  6:47-49 

Oude en nieuwe mantel 9:16 2:21 5:36 

Jonge wijn 9:17 2:22 5:36-37 

De zaaier 13:3-8;18-23 4:3-8;14-20 8:5-8;11-15 

Het onkruid tussen het graan 13:24-30;36-43   

Mosterdzaad 13:31-32 4:30-32 13:18-19 

Zuurdesem 13:33   

Verborgen schat 13:44   

Kostbare parel 13:45-46   

Het net 13:47-50   

De huismeester 13:52   

Verloren schaap 18:12-14  15:4-7 

Onbarmhartige dienaar 18:23-34   

De dagloners 20:1-16   

Twee zonen 21:28-32   

De wijnbouwers 21:33-44 12:1-11 20:9-18 

Het bruiloftsfeest 22:2-14   

De vijgenboom 24:32-35 13:28-29 21:29-31 

Betrouwbare dienaar 24:45-51  12:42-48 

Tien maagden 25:1-13   

De talenten 25:14-30  19:12-27 

Schapen en de bokken 25:31-46   

Het groeiende zaad  4:26-29  

Waakzame dienaar  13:35-37 12:35-40 

De geldschieter   7:41-43 

Barmhartige Samaritaan   10:30-37 

Vriend in nood   11:5-8 

De rijke dwaas   12:16-21 

Onvruchtbare vijgenboom   13:6-9 

De ereplaats   14:7-14 

Het feestmaal   14:16-24 

De kost van het discipelschap   14:28-33 

Verloren munt   15:8-10 

Verloren zoon   15:11-32 

Slimme rentmeester   16:1-8 

Rijke man en Lazarus   16:19-31 

De heer en zijn dienstknecht   17:7-10 

De weduwe en de rechter   18:2-8 

Farizeeër en de tollenaar   18:10-14 

 

                                                             
3 http://www.ngk.nl/heemstede/documenten/De_gelijkenissen_van_Jezus.htm  

http://www.ngk.nl/heemstede/documenten/De_gelijkenissen_van_Jezus.htm

