HET UNIEKE VAN DE BIJBEL

Les 1 voor 4 april 2020

Kerntekst: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Psalm 119:105.
A ZIJN HOOFDTHEMA.
❖ Bovenal is de Bijbel het Woord van God. Het is een boodschap die God voor ons heeft
geschreven.
❖ Wat is deze boodschap?

•
❖

In een wereld van dood wil God ons leven schenken; overvloedig leven (Johannes
10:10).
Hoe gaat Hij het doen?

•

❖

Door Jezus Christus, het hoofdthema van de Bijbel. Hij is de auteur van onze redding
(Hebreeën 5:9). Het Oude Testament kondigt Hem aan en het Nieuwe Testament
introduceert Hem. Beiden verkondigen Zijn verlossende kracht en voorspellen de
glorieuze toekomst die Hij voor ons heeft voorbereid.
Wat zou ik moeten doen?

•

De Bijbel zegt dat God wil dat u Jezus als uw Redder accepteert, trouw blijft aan Zijn
Woord, en Zijn boodschap aan de wereld verkondigt.
B ZIJN OORSPRONG.
❖ De Heilige Geest is de 3e persoon van God. Hij beïnvloedde de geest van verschillende
mensen, zodat ze Gods boodschap met hun eigen woorden zouden schrijven. Wat hadden
die mensen gemeen?

❖ Verschillende

beroepen, verschillende leeftijden, verschillende opleidingsniveaus,
verschillende nationaliteiten, verschillende omstandigheden ... maar ze werden allemaal door
God gebruikt.
C ZIJN VOORZEGGINGEN.
❖ Ongeveer 35% van de Bijbelse inhoud is profetie. God voorzegde wat er zou gebeuren.
Vooral de profetieën over het leven en de bediening van Jezus zijn opmerkelijk.
❖ Deze profetieën zijn met verbazingwekkende nauwkeurigheid vervuld. Dit is een sterk bewijs
dat Jezus de Messias was die de profeten hadden voorzegd.
❖ Jezus profeteerde ook toekomstige gebeurtenissen: Zijn eigen dood en opstanding (Lucas
9:22); de vernietiging van Jeruzalem (Mattheüs 24: 2); en Zijn wederkomst (Johannes 14:13).
❖ Alles gebeurde zoals Hij had voorzegd; dus we kunnen er zeker van zijn dat de laatste
profetie zeker zal worden vervuld: Jezus zal terugkomen!
D ZIJN HISTORISCHE ZETTING.
❖ De focus van het Oude Testament is de geschiedenis van een volk dat wacht op de komst
van de Messias.

❖ De focus van het Nieuwe Testament is de vervulling van die belofte, Jezus, en de historische
❖

gebeurtenis van Zijn opstanding.
De Bijbel maakt het duidelijk: de opstanding van Jezus was EEN DAADWERKELIJKE
GEBEURTENIS.

❖ De Bijbel zegt ook dat Hij de 'Eersteling' was van onze toekomstige opstanding (1 Korinthe
❖

15:20).
Daarom kunnen we er zeker van zijn dat onze opstanding ook EEN DAADWERKELIJKE
GEBEURTENIS zal zijn.
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E ZIJN TRANSFORMERENDE KRACHT.
❖ Toen koning Josia “het boek van de wet” vond, was hij diep ontroerd. Hij moedigde anderen
aan om een verandering in hun leven aan te brengen en zo de hele natie te veranderen
(2 Koningen 22:3-20).
❖ De transformerende kracht van de Bijbel is een van de meest karakteristieke bijzonderheden.
Duizenden veranderde levens zijn het bewijs dat de Bijbel het geopenbaarde Woord van God
is.
“Jezus zei over de geschriften van het Oude Testament — en hoeveel te meer geldt dat voor
het Nieuwe Testament — ‘deze zijn het welke van Mij getuigen’ [Johannes 5:39], de Verlosser,
het Middelpunt van onze hoop op eeuwig leven. Ja, de gehele Bijbel vertelt ons van Christus.
Vanaf het scheppingsverhaal aan het begin — want “zonder Hem [dit Woord] is geen ding
geworden”, [Johannes 1:3] — tot aan de laatste belofte: ‘Zie, ik kom spoedig’ [Openbaring
22:12], lezen wij over Zijn werken, en horen wij Zijn stem. Als u de Zaligmaker wilt leren
kennen, bestudeer dan de Heilige Schrift.” E.G. WHITE (STEPS TO CHRIST pag. 89 –
SCHREDEN NAAR CHRISTUS), hoofdstuk 10 — “HET KENNEN VAN GOD”, pag. 38 {kan
verschillen per uitgave})
“De hele Bijbel is een openbaring van de heerlijkheid van God in Christus. Ontvangen,
geloven, gehoorzamen, het is het grote instrument in de verandering van karakter. Het is de
grote prikkel, de bedwingende kracht, die de fysieke, mentale en geestelijk krachten verkwikt,
en het leven in de juiste kanalen stuurt.” E.G. WHITE (THE MINISTRY OF HEALING, hoofdstuk
39, pag. 458)

