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Welkom!

•NGB artikel 5: Waarom is de Bijbel dé waarheid?

•Gebed



Herhaling vorige weken

• Artikel 2: wij kennen God door schepping (Zijn 
gewaad) en Schrift (Zijn gezicht)

• Artikel 3: de Schrift is door de Heilige Geest 
ingegeven (2 Tim 3:16, ‘door God ingeademd’)

• Artikel 4 en 6: de 66 Bijbelboeken alleen zijn ‘het 
Woord’, deze zijn canoniek (gezaghebbend, 
richtinggevend)



Bespreken

•Vorige week: Bijbellezen? 

•Hoe denk jij dat je persoonlijke zekerheid krijgt 
over dat de Bijbel hét Woord van God is?
• Redeneren (wetenschappelijk)?
• Apologetiek?
•Dit geen bewijs
•NGB 5 vertelt ons wat dan wél!



Bijbellezen

Lezen: Handelingen 8:26-40

•Hoe kan het: de man las maar geloofde niet (31)?

•Welk boek/hoofdstuk las de man (32)?

•Wat is zijn vraag (34)?

•Wat gaat Filippus doen (35)?

•Wat belijdt de man (37)?

•Wat is het gevolg van zijn bekering? (39)



NGB 5
Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en 
canoniek, om ons geloof daarnaar te regelen, daarop te 
gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven 
zonder enige twijfel al wat daarin begrepen is. Dat is 
niet zozeer omdat de Kerk ze aanneemt en voor 
zodanig houdt, maar vooral omdat de Heilige Geest 
getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. En 
omdat zij ook het bewijs daarvan in zichzelf hebben, 
kunnen zelfs de blinden zien dat de dingen die daarin 
voorzegd zijn, daadwerkelijk gebeuren. 



NGB 5: Geloven zonder enige twijfel

•Hoe is dit bij jullie?

• Joh 17:17: Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is 
de waarheid

•Als God tot jou spreekt in de Bijbel gebeurt dit!



NGB 5: de Geest getuigt in onze harten
• De Heilige Geest getuigt in onze harten dat de Bijbel 

van God is

• Als jij de Bijbel gaat lezen zal de Bijbel jou gaan lezen

• 2 Tim 3:16: Al de Schrift is door God ingegeven
• Hebr. 4:12: Want het Woord Gods is levend en 

krachtig



NGB 5: Het Woord heeft bewijs in zichzelf

• Smaakt en ziet dat de HEERE goed is 
Psalm 34:9



Voor volgende keer

•Hoe word een mens zalig, gered?


