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DOCTRINE VAN DE OPENBARING-LES 1- ALGEMENE OPENBARING 
 
INTRODUCTIE 
De sleutel tot de studie van de christelijke theologie is de kwestie van gezag. Wie heeft het gezag om 
over Gods zaken en onze relatie met hem te praten? Is het de Heilige Schrift, of is het de kerk? We 
zeggen dat gezag eindelijk in God zelf is. Elke andere autoriteit is een afgeleide autoriteit die 
afkomstig is van God, bijvoorbeeld het gezag van de auteurs van de Bijbel.   De hoogste autoriteit is 
gehuisvest in God zelf. Hij is degene die het vermogen heeft om met gezag over zichzelf en zijn 
waarheid te spreken. 
 
I. HET GEZAG VAN GOD 
a) Als we het hebben over autoriteit, wat bedoelen we dan? We definiëren autoriteit als het recht 
om geloof en gehoorzaamheid te eisen. We zijn allemaal bekend met de autoriteiten op het gebied 
van menselijke aangelegenheden. De staat heeft bijvoorbeeld een bepaalde autoriteit binnen een 
rechtsgebied. Ouders hebben gezag in het gezin. Werkgevers hebben een bepaald soort autoriteit op 
de werkplek. Deze autoriteiten hebben een afgeleide macht, en ze hebben ook een beperkte sfeer 
waarin die autoriteit wordt uitgeoefend. Integendeel, Gods autoriteit is oppermachtig. Er is geen 
hoger gerechtshof waaraan het gezag van God is ontleend. God is het laatste hof van beroep. 
Bovendien is Gods autoriteit onbeperkt. Hij heeft soevereiniteit over alles. Daarom spreekt God met 
autoriteit over alle zaken. 
 
b) De vraag rijst dan; Hoe de wil van God te ontdekken? 
Hoe komen we te weten wat God over deze dingen denkt en wat wil hij dat we doen? Het antwoord 
is OPENBARING. God heeft zijn wil en geest geopenbaard. Dus als we het over openbaring 
hebben, hebben we het niet over het boek van de Bijbel dat die titel heeft; we hebben het eerder 
over God die zijn waarheid en zichzelf openbaart. 
 
Wat bedoelen we met openbaring? Het woord zelf in het Grieks heeft het idee iets te onthullen dat 
verborgen is, zodat het kan worden gezien en gekend voor wat het is. Openbaring in deze zin is 
onthulling of ontdekking (de cover verwijderen, verwijderen wat verborgen is) zodat we kunnen 
zien hoe het echt is. 
 
II. ALGEMENE OPENBARING 
Nu zullen we het hebben over twee verschillende soorten openbaringen. Theologen hebben typisch 
onderscheid gemaakt tussen de algemene openbaring van God en zijn bijzondere openbaring. 
 
a) Universaliteit - Algemene openbaring wordt zo genoemd omdat het op twee manieren algemeen 
is. Ten eerste is het algemeen in de zin dat het algemeen beschikbaar is voor de mensheid als geheel. 
Dit is een openbaring die universeel is. Allen zijn ontvangers van de algemene openbaring van God. 
Dus de eerste betekenis waarin dit algemeen is, is in zijn universaliteit. 
b) Algemene informatie over God - Ten tweede is het echter ook algemeen, omdat het alleen 
algemene kennis of informatie over God biedt, geen specifieke informatie over God. Uit algemene 
openbaring kun je bijvoorbeeld weten dat God bestaat, dat er een Schepper en Ontwerper van het 
universum is. Maar je zou niet leren dat hij een drie-eenheid is. Alleen door algemene openbaring 
zou je geen idee hebben dat er drie personen in de goddelijkheid zijn. Je zou gewoon het idee hebben 
dat er een persoonlijke Schepper en Ontwerper van het universum bestaat. Nogmaals, alleen door 
algemene openbaring zou je niet weten dat Jezus Christus menselijk en goddelijk was, dat hij een 
goddelijke aard en een menselijke aard had. Dat hoort niet bij algemene openbaring. Integendeel, 
algemene openbaring geeft je een algemeen beeld van God, een soort generiek monotheïsme.   
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III. SOORTEN ALGEMENE OPENBARINGEN 
a) Openbaring in de natuur: God, als de Schepper van het universum, heeft zijn vingerafdrukken 
achtergelaten in de schepping, zodat je de pottenbakker in de klei kunt onderscheiden. Door naar de 
werken van de schepping te kijken, kun je daarin bepaalde kwaliteiten of eigenschappen van de 
auteur van de natuur zien. Paulus spreekt over deze openbaring in Romeinen 1: 18-20. 
Hier zegt Paulus dat alle mensen overal en alle tijden in de geschiedenis verantwoordelijk zijn voor 
het erkennen van het bestaan van de Schepper van het universum. In het bijzonder zegt hij dat uit de 
geschapen orde om ons heen, de onzichtbare aard van God (en vervolgens twee dingen specificeert: 
zijn eeuwige kracht en zijn godheid) duidelijk is waargenomen in de dingen die zijn geschapen. 
Daarom, hoewel mensen door de algemene openbaring van God in de natuur niet zouden weten dat 
dit de christelijke God of zelfs de Joodse God is, zouden ze moeten kunnen onderscheiden dat er 
een Schepper is die eeuwige macht en godheid heeft die de wereld heeft geschapen. Daarom heeft 
niemand een excuus om tenminste zoveel over God te erkennen op basis van zijn zelfopenbaring in 
de natuur. 
 
b) Openbaring in het geweten: Ten tweede lijkt Paulus echter in Romeinen 2 te spreken over een 
tweede manier waarop God zich in het algemeen aan de mensheid heeft geopenbaard, en dat is door 
middel van het geweten. Door iemands geweten begrijp je de morele wet die God in je heeft 
geïmplanteerd. In Romeinen 2: 14-16 spreekt Paulus over niet-joden (heidenen) die geen joodse wet 
hebben en toch de basisprincipes lijken te begrijpen van wat de wet vereist. 
Hier zegt Paulus dat zelfs degenen die geen Joodse wet hebben (bijvoorbeeld de Tien Geboden) een 
basiskennis hebben van goed en kwaad, van de eisen van de wet. Dit is iets dat God in hun hart 
aangeboren schrijft. Daarom worden ze moreel verantwoordelijk geacht voor deze kennis. Net zoals 
alle mensen overal verantwoordelijk zijn voor het erkennen van het bestaan van God, zo zijn alle 
mensen overal verantwoordelijk voor de eisen van Gods morele wet op hen. 
 
IV.   KAN ALGEMENE OPENBARING TOT REDDING LEIDEN? 
Wanneer we het hebben over algemene openbaring, rijst de vraag of een persoon alleen gered kan 
worden door de algemene openbaring van God. 
Laten we eens kijken naar de functies die algemene openbaring heeft: 
 
1. Om de glorie van God te tonen. Psalm 19: 1 
 
2. Maak mensen moreel schuldig voor God. Laten we teruggaan naar Romeinen 1: 19-20 en 
Romeinen 2: 15-16 
 
3. Redding? Sommige theologen denken dat er een mogelijkheid is dat sommigen gered kunnen 
worden door hun positieve reactie op algemene openbaring. Bijvoorbeeld voor iemand die naar de 
natuur kijkt en meer wil weten over deze God die alle dingen heeft geschapen. Maar zelfs deze 
theologen zijn het erover eens dat dit maar heel weinig gevallen zouden zijn. Een andere school van 
theologen zegt dat er geen mogelijkheid is om alleen door algemene openbaring gered te worden, zo 
iemand zou een specifieke openbaring over God en zijn heilsplan moeten hebben. We laten dit deel 
bij God, hij zal in dit geval oordelen. Wat we wel zien is dat mensen zoals Cornelius (Handelingen 
10) de ware God zochten voor wat ze begrepen en God werd geopenbaard in een visioen aan hem. 
We denken dat als iemand God echt vanuit het hart zoekt met de algemene openbaring die hij heeft, 
God zelf gaat deze persoon leiden naar een specifieke openbaring over wie hij is en zijn heilsplan. 
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4. De vierde functie van algemene openbaring zou zijn om de menselijke samenleving te 
stabiliseren. 
Het idee hier is dat de algemene morele wet van God in de harten van alle mensen is geschreven, en 
dit dient om de menselijke samenleving te laten bestaan en stabiel te laten functioneren in plaats van 
elke mens voor zichzelf te zijn, een soort gekkenhuis. Hier heb je een soort van wederzijdse 
overeenstemming over de waarde van menselijke personen en van het omgaan met de samenleving 
en goed functioneren. Dan zou algemene openbaring ook dit stabiliserende effect hebben op de 
menselijke cultuur en samenleving. 
 
Conclusie 
We hebben gezien dat God zichzelf op een algemene manier aan de mens heeft geopenbaard door de 
natuur en het menselijk geweten. Deze openbaring heeft verschillende doelen, waaronder de 
mogelijkheid om tot redding te leiden. 


