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DOCTRINE VAN DE OPENBARING-LES 2- BIJZONDER OPENBARING
INTRODUCTIE
We hebben zover over de algemene openbaring van God gezien, en vandaag zullen we het hebben
over speciale ofwel bijzonder openbaring. In welke zin is bijzonder openbaring bijzonder? Wat
bedoelen we met het woord "bijzonder" in deze context? Laten we naar twee punten kijken: 1.) Het
betekent dat God zichzelf duidelijker openbaart dan in algemene openbaring. 2.) Het is een meer
volledige openbaring van zichzelf voor de mens.
Dus de speciale openbaring wordt gegeven met een duidelijkheid en volheid van de aard, doelen en
plannen van God die niet alleen door algemene openbaring kan worden verkregen. Hier hebben we
meer duidelijkheid en meer informatie over wie God is.
I. WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE SOORTEN SPECIALE OPENBAARINGEN?
a) Theologen zullen typisch zeggen dat Gods speciale openbaring door zijn Woord komt. Het is door
het Woord van God in tegenstelling tot de natuur dat God zich vooral openbaart. Dat Woord kan twee
vormen aannemen: ofwel het levende Woord (Jezus Christus, die de volledige openbaring van God
is), of de Heilige Schrift, die het geschreven Woord van God is.
a) Jezus Christus: Jezus Christus als het Woord van God, zie Johannes 1: 1,14,18, Hebreeën 1: 1-3.
Dus hier wordt verklaard dat Jezus Christus het Woord van God is, de uitdrukking van God, in
menselijk vlees om ons de genade en waarheid van God op deze manier vollediger te onthullen dan
wat beschikbaar is door algemene openbaring.
b) De Heilige Schrift: Zie 2 Timotheüs 3:16, Hebreeën 4:12 voor de openbaring van God in de
Heilige Schrift. Dus zien we dat speciale openbaring de vorm aannemt van Jezus Christus, die God
de Vader volledig aan de mensheid openbaart, maar ook de openbaring van God in de Heilige Schrift.
c) Particulier openbaring: dit zouden openbaringen zijn in dromen, visioenen, profetieën, enz. Deze
passen bij onze definitie van wat een openbaring is. Onthoud dat we zeiden dat een openbaring de
openbaring is van iets dat verborgen is, zodat het kan worden gezien en gekend voor wat het is, of
meer in het algemeen, een openbaring is een communicatie van God. Wij geloven dat de Schrift
overvloedig getuigt van het feit dat God aan mensen communiceert door dromen, visioenen,
profetieën, enz., Die niet in de Heilige Schrift staan en duidelijk niet Jezus Christus zijn. Voor een
voorbeeld hiervan, zie 1 Korintiërs 14:26, 29-30. Hier stelt Paulus voorschriften vast over hoe
aanbidding in deze nieuwtestamentische kerken moet plaatsvinden wanneer zij elkaar ontmoeten. Er
zouden profeten zijn die beweren een openbaring van God te hebben en in deze vergaderingen
spreken. Paulus geeft hier enkele voorschriften over hoe deze profeten zich moeten gedragen.
Deze worden gedaan op een specifiek tijdstip en plaats voor de betrokken mensen daar. Als God
bijvoorbeeld iemand als Paulus een openbaring geeft om naar Macedonië te gaan en het evangelie te
prediken, dan is dat een openbaring die alleen wordt gegeven aan Paulus die verplicht is te
gehoorzamen. Dat betekent niet dat u ook verplicht bent om naar Macedonië te gaan en het evangelie
te prediken. Deze specifieke openbaringen zijn niet universeel toepasbaar, maar zijn alleen bedoeld
voor tijd en plaats en voor de mensen die er waren en ze ontvingen. Bijzondere openbaringen moeten
zorgvuldig worden geëvalueerd en kunnen de Heilige Schrift niet tegenspreken. Zie 1 Korintiërs
14:29, 1 Thessalonicenzen 5: 19-22, Mattheüs 7: 15-23; 24: 10-11.24; 2 Petrus 2: 1-3; 1 Johannes 4:
1-6.
II. DE INSPIRATIE VAN DE SCHRIFTEN
a) De tekst is geïnspireerd - De Schriften zijn geïnspireerd door God. 2 Timotheüs 3:16 is klassiek
voor deze leer: "Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is." Let op wat hier wordt gezegd over de
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inspiratie van de Schrift. Het is de Schrift zelf die door God is geïnspireerd. Het woord hier
betekent "geïnspireerd door God". Inspiratie is niet in de eerste plaats een eigenschap van de auteurs
van de Bijbel. Het is een eigenschap van de tekst zelf. Heel vaak zullen mensen denken dat de
schrijvers van de Bijbel door God werden geïnspireerd om te schrijven wat ze deden. Maar dat is in
feite niet wat 2 Timotheüs 3:16 zegt. Het is niet zo dat de auteurs van de Schrift geïnspireerd zijn;
het is eerder zo dat het eindproduct geïnspireerd is: wat zij schreven (de tekst) is geïnspireerd door
God. Inspiratie is dus vooral een eigenschap van de tekst, niet van de auteurs van de tekst.
Dat betekent natuurlijk niet dat de schrijvers van de Bijbel de leiding van de Heilige Geest misten in
wat ze zeiden of schreven.
b) De auteurs werden geïnspireerd - Zie 2 Peter 1: 19-21.
Hier staat, althans met betrekking tot de profetieën die in de Schrift staan, dat de Heilige Geest
betrokken was bij het dragen (en het woord daar voor "bewogen door de Heilige Geest" betekent
letterlijk "genomen"). Toen deze profeten, een openbaring van God spraken, was het de Heilige
Geest die hen bewoog of leidde zodat zij spraken wat God tegen hen sprak.
III. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN INSPIRATIE
1. Bijbelse inspiratie is plenair. Dat wil zeggen, de hele Schrift is door God geïnspireerd. Dat is
wat 2 Timotheüs 3:16 zegt. De hele Schrift is door God geïnspireerd. Daarom zijn niet alleen
sommige van hen door God geïnspireerd, maar allemaal. De Bijbel draagt het bezit van plenaire
inspiratie. Daarom kun je bepaalde Bijbelboeken niet als ongeïnspireerd opzij zetten en andere als
echt geïnspireerd beschouwen. De hele Schrift is door God geïnspireerd.
2. Bijbelse inspiratie is verbaal. Dat wil zeggen, dezelfde woorden uit de Schrift zijn geïnspireerd.
De eigenschap van plenaire inspiratie spreekt van de breedte van inspiratie. Verbale inspiratie
spreekt tot de diepte van inspiratie. Niet alleen alle boeken van de Bijbel zijn door God
geïnspireerd. Dat is de plenaire inspiratie. Maar het hangt ook af van de afzonderlijke woorden die
worden gebruikt. Individuele woorden zijn geïnspireerd door God. Dat is wat wordt verstaan onder
verbale inspiratie.
Om aan te tonen dat dit de houding van de schrijvers van de Schrift ten opzichte van de Schrift is,
let bijvoorbeeld op de manier waarop de auteurs van de Schrift soms een argument baseren op een
enkel woord of zelfs een enkele letter in de tekst om een theologisch punt te maken. In Johannes 10:
34-36 bijvoorbeeld, maakt Jezus kwestie met de religieuze leiders van zijn tijd over zijn claim de
Zoon van God te zijn. Zie ook Galaten 3:16.
CONCLUSIE
We hebben gezien dat de hoogste autoriteit in God zelf woont. Hij heeft zijn wil geopenbaard door
zijn Zoon Jezus en door de heilige geschriften. De heilige geschriften worden vervolgens
geïnspireerd en we zagen enkele inspiratiepunten. In de volgende les zullen we zien hoe de
Schriften door God kunnen worden geïnspireerd en tegelijkertijd door menselijke auteurs kunnen
worden geschreven.

