DE BIJBEL ALS GESCHIEDENIS

Les 10 voor 6 juni 2020

Kerntekst: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.” (Exodus
20:2; Deuteronomy 5:6, HSV)

A EEN BEWEZEN VERHAAL:

֎ De eerste koningen.
“De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho, dat Juda
toebehoort; zij sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka, in Efes-Dammim.” (1 Samuël
17:1)
◘ Koning David en koning Salomo werden enige tijd als mythisch beschouwd. Later, de
locatie van Ephes Dammim (huidige Khirbet Qeiyafa), Socoh, Azekah en Elah (Sauls
kamp).
◘ Het gevecht tussen David en Goliath plaatsvond op een echte plaats tussen echte legers.
◘ De naam van een van Sauls zonen (Esbaäl, 1Kronieken 8:33) werd gevonden op een pot
die rond 1000 voor Christus werd gemaakt. Het huis van David wordt genoemd in een
inscriptie van Hazaël, koning van Damascus.

֎ De Assyrische invasie.
“In het veertiende jaar van koning Hizkia gebeurde het dat Sanherib, de koning van Assyrië,
optrok tegen alle versterkte steden van Juda en ze innam.” (Jesaja 36:1)
◘ In 701 voor Christus viel Sanherib Juda binnen. Hij vernietigde Lachis(h) en belegerde
Jeruzalem. Dit werd bewezen toen zijn paleis in Nineve werd opgegraven. Er werd een
verslag gevonden van de vernietiging van Lachish. Trouwens, de ruïnes van Lachish zijn
ook een bewijs van deze gebeurtenis.
◘ De "Sanherib's Verslagen" vertellen hoe hij Jeruzalem niet kon veroveren, maar "wat
Hizkia de Judeeër betreft, ik sloot hem in zijn stad op als een vogel in een kooi."
Natuurlijk vermelden ze niet hoe zijn leger werd vernietigd door de engel van de Heer
(Jesaja 37:36).
◘ Ze bevestigen ook het Bijbelse verslag van zijn dood. Sanherib werd gedood door twee
van zijn zonen (Jesaja 37:38).

֎ Babylon.
"De koning nam het woord en zei: ‘Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het
koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?'" (Daniël
4:30)
◘ De Griekse historicus Herodotus (5e eeuw voor Christus) dacht dat Sammuramat de
koningin van Babylon was, en dat zij het herbouwde en groot maakte. Hij wist niets van
Nebukadnezar of Belsazar.
◘ Tegenwoordig weten we dat Sammuramat de koningin van Assyrië was, Nebukadnezar
herbouwde Babylon en Belsazar was mede-regeerder met zijn vader Nabonidus.
◘ De Ishtar-poort was een van de poorten naar de binnenstad van Babylon.
◘ Het wordt momenteel tentoongesteld in het Pergamon Museum in Duitsland.
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֎ Jezus.
"En zij boeiden Hem, leidden Hem weg en leverden Hem over aan Pontius Pilatus, de
stadhouder." (Mattheüs 27:2)
◘ Hogere Kritiek bracht ook het bestaan van Jezus in twijfel. Ze beweerden dat er een
gebrek was aan historische verslagen over Hem of Zijn tijdgenoten (Pontius Pilatus,
Kajafas, enz.)
◘ Later werd een monument uit de 1e eeuw gevonden met de volgende inscriptie:
"Pontius Pilatus, gouverneur van Judea."
◘ Ook de grafkist van Kajafas en zijn familie is gevonden. Deze vondsten bevestigen het
verhaal in de Evangeliën en in het verslag van historicus Flavius Josephus.
◘ De Bijbel heeft nogmaals bewezen historisch betrouwbaar te zijn.
B EEN BETROUWBAAR VERHAAL.
“En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak,
Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten.” (Hebreeën 11:32)

֎ Het grootste deel van de Bijbel bevat het verslag van historische gebeurtenissen. Ware en
betrouwbare gebeurtenissen, zoals we in de vorige gedeelten hebben gezien.

֎ Er is archeologisch bewijs dat de betrouwbaarheid van de Bijbel ondersteunt, maar ze
kunnen niet de basis van ons geloof zijn.

֎ De Bijbel is meer dan alleen geschiedenis. Het bevat de verhalen van gelovige mannen en
vrouwen die in God geloofden en Zijn instructies opvolgden.

֎ Hun daden van geloof en vertrouwen motiveren ons om hun voorbeeld te volgen
(Hebreeën 11).

֎ Met de hulp van de Heilige Geest kan de Bijbel ons leven veranderen.
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