OMGAAN MET MOEILIJKE PASSAGES

Les 12 voor 20 juni 2020

Kerntekst: “En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid — zoals ook onze geliefde broeder
Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer
hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de
onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.”
(2 Petrus 3:15, 16, HSV)

A LOGICA.

֎ TEGENSTRIJDIGHEDEN
“Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om niet
te redetwisten.. […] verkondig regelrecht de waarheid. ” (2 Timotheüs 2:14-15 NBV)

◘
◘
◘
◘

Het Woord van God is onfeilbaar. Hoe moeten we dan omgaan met kennelijke fouten of
tegenstrijdigheden? Velen van hen hebben een logisch antwoord.
Hoeveel blinde mannen genas Jezus in Jericho? Hoeveel door demonen bezeten
mannen waren er in Gadara (Matth. 8:28; Luk. 8:27)? Wie verleidde David om een
volkstelling te houden (2 Sam. 24:1; 1 Kron. 21:1)?
De meeste schijnbare tegenstellingen die in de Bijbel staan, worden in parallelle passages
gevonden.
Wanneer twee mensen dezelfde gebeurtenis vertellen, herinneren ze zich meestal
verschillende details, zelfs als beiden eerste hand getuigen zijn. Dit gebeurt omdat
verschillende dingen de aandacht van elke persoon trok. Logischerwijs resulteert dit in
verschillen tussen de twee vertellingen.

֎ FOUTEN VAN KOPIISTEN

◘

Een van de meest duidelijk fouten van kopiisten is te vinden in sommige vertalingen van
1 Johannes 5:7-8. In dit geval werd de kanttekening van een kopiist door andere
kopiisten opgenomen als onderdeel van de originele tekst.
De originele tekst luidt:
Tekst met kanttekening luidt:
“Want drie zijn er die getuigen: de Geest, “Want drie zijn er die getuigen in de
en het water, en het bloed; en die drie zijn hemel, de Vader, het Woord en de Heilige
tot één.”
Geest: en deze drie zijn één. En drie
getuigen op aarde (deze toevoeging heet
‘de Comma Johanneum’ – vergelijk Deut.
17:6 en 19:15) de Geest, het water en het
bloed; en deze drie zijn één.

"Al de fouten zullen geen ziel schade berokkenen of enige voet doen struikelen, die geen
moeilijkheden zou creëren vanuit de duidelijkste geopenbaarde waarheid." (E.G. White, Selected

Messages, boek 1, pag.18)

֎ VERTAALFOUTEN

◘
◘
◘

Soms kan de fout van een kopiist leiden tot vertaalfouten, zoals in Openbaring 22:14.
Sommige Griekse manuscripten gebruiken een uitdrukking
(HOIPOIOUNTESTASENTOLAS) die zich vertaalt als "degenen die Zijn geboden doen"
(HSV).
Andere manuscripten gebruiken een andere uitdrukking
(HOIPLUNONTESTASSTOLAS) die zich vertaalt als "degenen die hun gewaden
wassen" (NBG).
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◘

We moeten deze passages vergelijken met vergelijkbare passages om te begrijpen welke
interpretatie de juiste is. Deze fouten zijn menselijk, ze hebben niets te maken met de
goddelijke inspiratie van de Bijbel.

B EERLIJKHEID
“Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun
weg gaan,” (Spreuken 2:7)

֎ Mogelijk vinden we passages die we niet kunnen begrijpen of uitleggen.
֎ In die gevallen moeten we eerlijk zijn en erkennen dat we het probleem niet kunnen oplossen.
֎ Als we weten dat een verklaring mogelijk niet juist is, is het een ernstige fout om het als waar
te beschouwen. Het is nog erger om deze uitleg te introduceren met de bedoeling anderen
te misleiden, door hen iets te laten geloven waarvan we weten dat de tekst het eigenlijk niet
ondersteunt.

֎ Eerlijke

christenen zullen wachten tot God hen verlicht om die moeilijke teksten beter te
begrijpen..
C NEDERIGHEID
“Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de
hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.” (Jakobus 4:6)

֎ Hoe zit het met die passages die in strijd lijken te zijn met iets waarvan we denken dat het
waar is? Wat als die passages iets wat wij doen als zonde aantoont?

֎ Trots kan ons verhinderen toe te geven dat we geen gelijk hebben. We kunnen proberen een
verklaring te vinden om ervoor te zorgen dat de passages onze "waarheid" of zonde, koste
wat het kost, ondersteunen, hoe verdraaid de uitleg ook is.

֎ Aan de andere kant zal een nederige geest ons helpen de waarheid te accepteren zoals die
in de Bijbel staat en God toestaan ons leven naar die waarheid laten vormen.
D VOLHARDING
“En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet
opgeven.” (Galaten 6:9)

֎ Sommige teksten vereisen een bijzondere inspanning om begrepen te worden. We moeten
ze bijvoorbeeld vergelijken met vergelijkbare teksten om hun oorspronkelijke context te
begrijpen, om te onderzoeken waarom de oorspronkelijke auteur besloot ze op die manier te
schrijven

֎ We moeten de tijd nemen om volhardend die teksten te bestuderen. Misschien moeten we
ze zelfs een tijdje opzij zetten, totdat God ons meer licht schenkt om ze te begrijpen. We
dienen tenslotte “de God van geduld” (Romeinen 15:5).

֎ De tijd die we aan een zaak besteden, is recht evenredig aan hoe geïnteresseerd we erin
zijn. Wees daarom volhardend en geduldig in Bijbelstudie.
E GEBED
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"Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar
met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te
vergelijken." (1 Korintiërs 2:13)

֎ God

inspireerde de Bijbelschrijvers zodat we de passages gemakkelijk kunnen begrijpen
door verschillende verzen te vergelijken (Jesaja 28:10).

֎ We hoeven ons niet tot filosofische of wetenschappelijke bronnen te wenden om de in de
Bijbel geopenbaarde waarheid te begrijpen.

֎ Sterker nog, we kunnen de Auteur van de Bijbel rechtstreeks vragen wanneer we iets niet
begrijpen. God heeft ons gebed gegeven om met Hem te communiceren.

֎ We

zouden de Bijbel nooit moeten bestuderen zonder te bidden. We moeten de Heilige
Geest ons in alle waarheid laten leiden (Johannes 16:13).

“We zullen in echte geestelijk kennis alleen vooruitgang boeken als we onze eigen kleinheid en onze
volledige afhankelijkheid van God beseffen; maar allen die met een leerzame en biddende geest tot
de Bijbel komen, om de uitingen ervan als het woord van God te bestuderen, zullen goddelijke
verlichting ontvangen. Er zijn veel dingen die ogenschijnlijk moeilijk of duister zijn die God duidelijk
en eenvoudig zal maken voor degenen die op zoek zijn naar het begrijpen ervan.” E.G. White

(Testimonies for the Church [Getuigenissen voor de Kerk], boek 5, hoofdstuk 84, pag.704)

