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Een duidelijke antwoord op,  

De bewering van Conservatieve evangelicals , dat geen enkele belangrijke christelijke doctrine door 

een tekstvariant wordt beïnvloed,  “Het is eenvoudigweg NIET WAAR … dat de tekstvarianten er niet 

toe doet. Sommigen zijn belangrijk, zeer belangrijk.” 

Degenen die beweren dat ze er niet toe doen, proberen TROOST TE BIEDEN AAN HEN DIE OOK 

GESTOORD KUNNEN ZIJN DOOR DE HISTORISCHE FEITEN TE LEREN, OF ZE HOUDEN 

ZICHZELF VOOR DE GEK. blz. 189 

"Een zeer fundamentele vraag die enigszins vernietigend is in zijn eenvoud, een vraag die iedereen wie 

gelooft dat de Bijbel het verbaal geïnspireerde Woord van God is, MOET CONFRONTEREN. 

WELKE BIJBEL? Blz 181  

Sommige mensen blijven erop staan, ook al lijkt het een nogal DWAZE MENING te zijn, bedoel je 

dat al die eeuwen voordat de vertalers van de King James (DSV) aan het werk gingen, christenen geen 

toegang hadden tot Gods geïnspireerde woord?  

Of is het de Hebreeuwse en Griekse teksten waarvan deze Engelse vertalingen zijn gemaakt?  

- Als iemand de laatste optie kiest, wat doet hij dan met het feit dat we niet de originele 

Hebreeuwse en Griekse teksten van geen van de Bijbelboeken hebben, maar alleen later 

kopieën van deze teksten, die allemaal fouten bevatten? blz. 182  

 

- Als God bepaalde boeken heeft geïnspireerd in de decennia nadat Jezus stierf, hoe weet ik 

dan dat de latere kerkvaders de juiste boeken hebben gekozen om in de Bijbel te worden 

opgenomen?.....  

 

- er waren vele christenen op veel plaatsen die volledig andere boeken accepteerden als het 

Schrift. Omgekeerd, enkele  boeken die de canon haalden, werden afgewezen door 

kerkleiders in verschillende delen van de kerk, soms voor eeuwenlang. Blz 182 

 

 In sommige delen van de kerk werd de Apocalyps van Johannes (het boek Openbaring) volledig 

afgewezen omdat het valse leer bevatte, terwijl de Apocalyps van Petrus, die er uiteindelijk niet in 

kwam, aanvaard werd.  

 

 Er waren enkele christenen die het evangelie van Petrus accepteerden en sommigen die het evangelie 

van Johannes verwierpen.  

 

 Er waren enkele christenen die een ingekorte versie van het Evangelie van Lukas accepteerden (zonder 

de eerste twee hoofdstukken), en anderen die het nu niet-kanonische evangelie van Thomas 

accepteerden.  

 

 Sommige christenen verwierpen de drie pastorale brieven van 1 en 2 Timotheüs en Titus, die wel 

uiteindelijk de Bijbel haalden, en anderen accepteerden de epistle van Barnabas, die het niet haalde. 

blz. 182 en 183 

De eerste probleem is dat we de originelen van GEEN van het Nieuwe Testament geschriften hebben. 
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De tweede probleem houdt verband met hoe de canon van zevenentwintig boeken uiteindelijk was 

gevormd. 

• We hebben geen originelen manuscripten van de boeken van het Nieuwe Testament. 

• De kopieën die we hebben zijn veel later gemaakt, in de meeste gevallen vele eeuwen later. We 

hebben duizenden van deze kopieën, in het Grieks: de taal waarin alle boeken uit het Nieuwe 

Testament oorspronkelijk geschreven zijn. 

• Al deze kopieën bevatten fouten - incidentele fouten van de schrijvers die ze gemaakt hebben of 

OPZETTELIJKE wijzigingen door schrijvers die de tekst wilden veranderen om te laten zeggen wat 

ze wilden dat het betekende. 

• We weten niet hoeveel fouten er zijn onder onze overgebleven exemplaren, maar ze lijken in de 

honderdduizenden. Het is veilig om de zaak in vergelijkende bewoordingen te plaatsen: ER ZIJN 

MEER VERSCHILLEN IN ONZE MANUSCRIPTEN DAN ER WOORDEN ZIJN IN HET 

NIEUWE TESTAMENT. 

• De overgrote meerderheid van deze fouten zijn volkomen onbeduidend en toont ons niets meer dan 

dat schriftgeleerden in de oudheid niet beter zouden kunnen spellen dan de meeste mensen vandaag 

dat kunnen. 

• MAAR SOMMIGE FOUTEN MAKEN VEEL UIT. Sommigen beïnvloeden de interpretatie van een 

couplet, een hoofdstuk of een heel boek. Anderen onthullen de soorten moeilijkheden die van invloed 

waren op schriftgeleerden, die soms de tekst veranderden in het licht van debatten en controverses die 

in hun eigen omgeving gaande waren. 

• De taak van de tekstcriticus is om erachter te komen wat de auteur van een tekst feitelijk schreef en 

om te begrijpen waarom schriftgeleerden de tekst aanpasten (om ons te helpen de context te begrijpen 

waarin schriftgeleerden aan het werk waren). 

• Ondanks het feit dat geleerden gedurende driehonderd jaar ijverig aan deze taken hebben gewerkt, 

zijn er enkele passages waar serieuze en zeer slimme geleerden het niet eens zijn over wat de 

oorspronkelijke tekst zei, en er zijn enkele plaatsen waar we waarschijnlijk nooit zullen weten wat de 

oorspronkelijke tekst zei. Blz 183 en 184 

 Wie kan ontkennen dat we duizenden manuscripten hebben?  

Of  

 honderdduizenden varianten?  

Of  

 dat veel van de varianten betrekking hebben op spelling?  

Of  

 dat geleerden blijven discussiëren over wat de originele tekst op veel plaatsen was?  

- Al deze uitspraken zijn feitelijk waar. Blz 185 

Het probleem om te denken dat we in de Bijbel precies dezelfde woorden hebben die door God 

geïnspireerd is, is echter groter dan het feit dat we niet altijd weten wat die woorden waren.  
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De Schrift in de eerste plaats! 

 Hoe weet je dat alleen de juiste boeken zijn binnengekomen? Hoe weten we dat sommige 

geïnspireerde boeken niet zijn weggelaten? 

Sommige mensen hebben de neiging om te denken dat de Bijbel een dag uit de hemel neerdaalde uit 

de hemel op een dag in juli, kort nadat Jezus stierf.  Het Nieuwe Testament is het Nieuwe Testament. 

Altijd geweest. het is altijd dezelfde verzameling van zevenentwintig boeken, de vier evangeliën 

gevolgd door Handelingen op epistels en eindigend met de Apocalyps. 

Maar zo is het niet altijd zo geweest. Blz 190 

Integendeel, het debat over welke boeken in de Bijbel moeten worden opgenomen, was lang en hard 

gevochten.  

Hoe moeilijk dit ook is om te geloven, er is nooit een definitieve beslissing aanvaard door elke kerk ter 

wereld; HISTORISCH GEZIEN ZIJN ER ALTIJD EEN AANTAL KERKEN GEWEEST in sommige 

landen (Syrië, Armenië, Ethiopië) DIE IETS ANDERE CANON hebben dan de Schrift die we 

hebben.  

Zelfs de zevenentwintig boeken tellende canon waarmee we allemaal vertrouwd zijn, is nooit 

geratificeerd door een kerkraad van welke aard dan ook - tot de katholieke anti-Reformatie Raad van 

Trent in de zestiende eeuw, die ook de oudtestamentische apocriefen heeft geratificeerd , in antwoord 

op de wijdverspreide protestantse afwijzing van deze boeken als niet-canoniek.7  

Op een vreemde manier kwam, de canon, allesbehalve definitieve besluit op een bepaald moment, 

zonder dat er iemand zijn stem over liet horen. blz. 190 

 In de eerste paar eeuwen van de kerk namen veel verschillende christelijke groeperingen een 

breed scala aan theologische en kerkelijke opvattingen aan.  

Deze verschillende groepen waren volledig op gespannen voet met elkaar over paar van de meest 

fundamentele kwesties:  

- hoeveel Goden zijn er?  

- Was Jezus mens?  

- Was hij goddelijk?  

- Is de materiële wereld inherent goed of slecht?  

- Komt er redding naar het menselijk lichaam,  

- of komt het door aan het lichaam te ontsnappen?  

- Heeft Jezus 'dood iets te maken met redding? 

Het probleem bij de ontwikkeling van de canon van de Schrift was dat elk van de concurrerende 

groepen van Christenen- elk volhielden dat ze gelijk hadden, elk probeerde bekeerlingen te winnen - 

heilige boeken had die hun standpunten goedkeurden.  

En de meeste van deze boeken beweerden door apostelen te zijn geschreven.  

Wie had gelijk? De canon die voortkwam uit deze debatten vertegenwoordigde de boeken die favoriet 

waren bij de GROEP DIE UITEINDELIJK WON.  

Het gebeurde niet van de ene dag op de andere. In feite duurde het eeuwen. Blz 190 en 191 
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Alle christelijke groepen hadden boeken die als heilig Schrift werden beschouwd.  

 De meeste boeken die ooit op een of andere manier vereerd werden,  hebben het niet 

overleefd, maar tientallen hebben het overleefd en waren herontdekt in moderne tijden.  

 Hier is een keuze uit de literatuur dat werd vereerd in de eerste eeuwen van de kerk, maar dat 

kwam niet in de canon. 

 

- The canon of the Ebionites. De canon van het Oude Testament plus een hebreeuwse evangelie die aan 

Mattheus toe werd geschreven. 

 

- The canon van Marcionites. 10 brieven van Paulus (minus alle referenties naar het OT die vandaag de 

dag wel te vinden is in die 10 brieven van Paulus) plus een vorm van evangelieen van Lukas die de 

geboorte verhaal van Jezus niet bevatte) 

 

- Er waren veel andere boeken die door een of andere groep als heilig werden beschouwd ... Sommigen 

waren proto-orthodox, anderen niet: evangeliën naar verluidt van belichamen van het perspectief van:  

 Jezus 'broer Jakobus,  

 

 zijn leerling Filippus,  

 

 Maria Magdalena,  en nog veel meer.  

 

- Er waren boeken met Handelingen die de missiepogingen beschrijven van  

- Johannes,  

- Andrew,  

- Peter,  

- Thomas en anderen.  

 

- Er waren brieven van Paul  

- naar de christenen in Laodicea en  

- correspondentie met de Romeinse filosoof Seneca;  

 

- Brieven naar verluidt van Peter en James;  

- brieven van een van de eerste bisschoppen van Rome, Clemens;  

- Apocalypses en  

- Secret Reveations of Paul, 

-  John,  

- James en  

- een Roman Christian genaamd Hermas. Blz 206 

 

 Er waren ook talloze andere boeken die aan de rand stonden, boeken die er volkomen 

orthodox uitzagen en die apostolische beweringen deden, maar die geen voor de hand liggende 

kandidaten waren voor opname.  

 

 Sommige daarvan waren de Apocalyps van Petrus, de brief van Barnabas en 1 Clemens. 

De eerste keer dat een auteur uit de christelijke oudheid onze zevenentwintig boeken opsomt en 

aangeeft dat zij de enige zevenentwintig boeken van de canon zijn, komt in het jaar 367 CE.  
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De auteur is Athanasius, de beroemde bisschop van Alexandrië, Egypte. Jaren eerder had Athanasius 

een rol gespeeld in de Raad van Nicea, de eerste kerkraad die door een Romeinse keizer, Constantijn, 

werd geroepen om belangrijke theologische kwesties in de kerk op te lossen.  

Nadat Athanasius bisschop werd van de belangrijke kerk in Alexandrië, schreef hij elk jaar een brief 

aan de gemeenten onder zijn jurisdictie, om hen te informeren wanneer het feest van Pasen dat jaar 

zou worden gevierd (ze hadden geen jaren in kaart gebracht in vooruitgang, zoals vandaag).  

In zijn negenendertigste "Festal Letter" gaf Athanasius, zoals gebruikelijk, gaf zijn lezers een groot 

aantal aanvullende pastorale adviezen, waaronder een lijst met boeken die in de kerk konden worden 

gelezen. Hij somde alle boeken van ons Nieuwe Testament op. Blz 220 

Hoe moeilijk dit ook is om te geloven, er is nooit een definitieve beslissing aanvaard door elke kerk ter 

wereld; historisch gezien zijn er altijd een aantal kerken geweest in sommige landen (Syrië, Armenië, 

Ethiopië) die iets andere canon hebben dan de Schrift die we hebben.  

Zelfs de zevenentwintig boeken tellende canon waarmee we allemaal vertrouwd zijn, is nooit 

geratificeerd door een kerkraad van welke aard dan ook - tot de katholieke anti-Reformatie Raad van 

Trent in de zestiende eeuw, die ook de oudtestamentische apocriefen heeft geratificeerd , in antwoord 

op de wijdverspreide protestantse afwijzing van deze boeken als niet-canoniek.7  

Op een vreemde manier kwam, de canon, allesbehalve definitieve besluit op een bepaald moment, 

zonder dat er iemand zijn stem over liet horen. 

- Aan andere die zeggen dat die veranderingen er niet toe doen zegt hij “Het is eenvoudigweg NIET 

WAAR … dat de tekstvarianten er niet toe doet. Sommigen zijn belangrijk, zeer belangrijk.” 

In antwoord op de bewering van CONSERVATIEVE EVANGELICALS, dat geen enkele belangrijke 

christelijke doctrine door een tekstvariant wordt beïnvloed, wijs ik erop: 

 

A. Het is eenvoudig NIET WAAR dat belangrijke doctrines er niet bij betrokken zijn. Als een 

belangrijk voorbeeld: de enige plaats in het hele Nieuwe Testament waar de leer van de Drie-eenheid 

expliciet wordt onderwezen, is in een passage die de King James-vertaling heeft gemaakt (1 Johannes 

5:7-8) maar die wordt niet gevonden in de enorme meerderheid van de Griekse manuscripten van het 

Nieuwe Testament.  

Ik zou willen voorstellen dat de Drie-eenheid een tamelijk belangrijke christelijke doctrine is.  

 

B.  Het lijkt mij een heel vreemd criterium van betekenis om te zeggen dat tekstuele varianten er 

uiteindelijk niet toe doen, omdat ze geen enkele kardinale christelijke leer aantasten. Waarom is de 

christelijke leer het ultieme criterium van betekenis? 

Stel bijvoorbeeld dat we een manuscript van het evangelie van Matteüs zouden ontdekken dat om de 

een of andere reden de hoofdstukken 4-13 ontbrak. Zou dat van belang zijn? Ik denk het.  

Maar zou het iemands leer beïnvloeden? Helemaal niet.  

Of neem een nog extremer voorbeeld.  
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 Stel dat we allemaal morgenochtend wakker worden en ontdekken dat elk spoor van de 

boeken van Marcus, Filippenzen, Jakobus en 1 Petrus uit elk Nieuwe Testament op de planeet 

was verwijderd. Zou dat van belang zijn? Het zou enorm zijn! Zou het enige christelijke leer 

beïnvloeden? Niet in het minst. 

 

C. Het belangrijkste is dat sommige van de tekstvarianten erg toe doen, voor andere dingen dan 

'kardinale christelijke doctrines'. 

Bepaalde zaken voor het interpreteren van volledige boeken van het Nieuwe Testament. Neem een 

paar varianten in het Evangelie van Lukas.  

1. dacht Lukas dat Jezus in doodsangst verkeerde toen hij zijn dood tegemoet ging, of dat hij 

kalm en beheerst was?  

Het hangt volledig af van wat je maakt van de tekstuele variant in Lukas 22: 43-44, waar Jezus naar 

verluidt grote druppels zweette als van bloed vóór zijn arrestatie. 

Laat de verzen achter, zoals sommige manuscripten doen, en Jezus is duidelijk in diepe pijn.  

Schakel ze uit en er is geen enkele pijn, noch in deze passage noch ergens anders in het verhaal van 

Lukas's Passion, zoals we eerder zagen toen we merkten dat Lukas alle verwijzingen in Markus naar 

Jezus 'pijnlijke en onzeker tot het eind, had geëlimineerd. blz. 186 

 

2. Ten tweede begreep Lukas dat de dood van Jezus een verzoening was voor de zonde?  

Het hangt af van wat je doet met Luke 22:19-20. Overal elders in Lukas, (zoals in hoofdstuk 3 

aangegeven), heeft Lukas de verwijzingen van Mark naar de dood van Jezus geëlimineerd als een 

verzoening.  

Het enige overblijfsel van die leer is in sommige manuscripten van het Heilig Avondmaal, waar Jezus 

zegt dat zijn lichaam het brood is om "voor jou" te worden gebroken en de beker zijn bloed is die 

"voor jou” is uitgestort.  

Maar in onze vroegste en beste manuscripten ontbreken deze woorden (veel van vers 19 en alles van 

vers 20). Het lijkt erop dat schriftgeleerden ze hebben toegevoegd om Lukas's kijk op de dood van 

Jezus in overeenstemming te brengen met die van Markus en Mattheus.  

Ik zou zeggen dat dat nogal belangrijk is, tenzij je denkt dat Lukas's opvattingen over het onderwerp er 

niet echt toe doen. Blz 187 en 188 

 

3.         Sommige varianten, waaronder de zojuist genoemde, zijn VERSCHRIKELIJK VAN 

BELANG om te weten welke tradities bij de eerste christenen over Jezus in omloop waren.  

A. Had Jezus een ontmoeting met een overspelige vrouw en haar aanklagers waarin hij hun zei: "Laat 

de een zonder zonde onder u de eerste zijn om een steen op haar te werpen", en waarin hij haar 

vertelde, na al haar aanklagers weg waren gegaan: "Ik veroordeel je ook niet. Ga en zondig niet meer 

"? Het hangt ervan af welke manuscripten van Johannes je leest.  
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B. Heeft Jezus na zijn opstanding tegen zijn discipelen gezegd dat zij die in hem geloven in staat 

zouden zijn om slangen aan te pakken en dodelijk gif te drinken zonder schade te ondervinden? Het 

hangt af van welke manuscripten van Markus je leest. 

 

4.          Sommige varianten zijn cruciaal om te begrijpen wat er gaande was in de gemeenschappen 

van de schriftgeleerden die de teksten kopieerden.  

Sommige schriftgeleerden hebben bijvoorbeeld het gebed van Jezus tijdens het kruisigen weggelaten: 

"Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij deden" (Lukas. 23:34).  

Vroege christenen interpreteerden dit als een gebed van vergeving voor de Joden, onwetend van wat 

ze hadden gedaan. Geen wonder dat sommige schriftgeleerden het vers weglaten in de context van het 

christelijk anti-judaïsme in de tweede en derde eeuw, toen veel christenen geloofden dat Joden precies 

wisten wat ze aan het doen waren en dat God hen op geen enkele manier had vergeven.  

Of als een voorbeeld van Paulus: het lijkt erop dat het bevel van Paulus om vrouwen "zwijgzaam" te 

laten zijn in de kerken en "ondergeschikt" te zijn aan hun echtgenoten, oorspronkelijk niet deel 

uitmaakte van 1 Corinthians 14 (verzen 34-35) maar later werd toegevoegd door Schrijvers die de 

bedoeling hadden om vrouwen op hun plaats te houden.  

Is dat belangrijk of niet? Blz 188 

 Ik denk dat het vrij duidelijk is dat de manuscripten ertoe doen.  

 Ze zijn van belang voor hoe we het Nieuwe Testament interpreteren;  

 ze zijn van belang om te weten over de historische Jezus;  

 ze zijn van belang voor het begrijpen van de geschiedenis van de christelijke kerk na de dood 

van Jezus.  

Degenen die beweren dat ze er niet toe doen, proberen TROOST TE BIEDEN AAN HEN DIE OOK 

GESTOORD KUNNEN ZIJN DOOR DE HISTORISCHE FEITEN TE LEREN, OF ZE HOUDEN 

ZICHZELF VOOR DE GEK. blz. 189 (Jesus Interrupted) 


