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Handout 1 Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel 

 

Aflevering 1 De Bijbel en maatschappij 

Men spreekt wel eens van de ‘roerige zestiger jaren’. De laatste zestig jaar is 

inderdaad erg veel veranderd. 

Op wetenschappelijk gebied beweerde men steeds luider dat de evolutietheorie 

aannemelijker is dan de schepping. Men meent de bouwstenen van het menselijk 

leven ontdekt te hebben en is in staat om hiermee te bouwen en te verbouwen. De 

kunstmatige intelligentie neemt steeds meer de plaats van de mens over en dreigt de 

mens te onttronen van zijn unieke plaats. 

Op maatschappelijk gebied deden de TV, telefoon en computer hun intrede, 

waarmee de maatschappij in no-time veranderde. Door de sociale media ben je van 

alles op de hoogte. De mobiele telefoon wordt steeds meer een verlengstuk van ons 

lichaam, waar we niet meer zonder kunnen. Alles wordt inzichtelijk en controleerbaar 

waarmee de privacy onder druk komt te staan. De zondagsviering paste niet meer in 

de 24 uurs economie, met als gevolg de openstelling van de winkels op zondag. De 

snelheid van het leven vroeg om snelle communicatie middelen en bredere wegen, 

met als gevolg het fileleed op de snelwegen en het onmisbare, maar zeer kwetsbare 

internet.   

Op sociaal gebied deed in de zestiger jaren de popmuziek (The Beatles) haar 

intrede, muziek die leidde tot het gebruik van verdovende middelen en seksuele 

losbandigheid. Vrouwen demonstreerden voor zelfbeschikkingsrecht en eisten met 

de leus ‘Baas in eigen buik’ het recht van abortus op. Kort daarna laaide de 

euthanasie discussie op, met als resultaat dat vandaag ook ‘gezonde mensen’ , 

wanneer ze met hun leven klaar zijn, uit het leven kunnen stappen. De bescherming 

van- en zorg voor de zwakkeren van de samenleving: de ongeboren baby’s, de 

gehandicapten en de ouderen, is zo goed als weggevallen. 

 

Hoe werken deze ontwikkelingen door in ons persoonlijk leven, ons huwelijks- en 

gezinsleven en in de kerk? 

 

Tijdens de nationale synode die in 1618 en 1619 met vele buitenlandse 

afgevaardigden in Dordrecht vergaderde, kregen wetenschappers en geleerden de 

opdracht van de Nederlandse regering om de gehele Bijbel vanuit de grondtekst in 

het Nederlands te vertalen. Vier geleerden kregen de opdracht om het Oude 

Testament te vertalen, zes geleerden vertaalden het Nieuwe Testament en vier 

hoogleraren controleerden het vertaalwerk. De vertalers hebben hun werk in Leiden 

gedaan en volbracht, zodat op 29 juli 1637 in de vergadering van de Staten Generaal 

het besluit genomen kon worden, dat in alle kerken en scholen van Nederland deze 

nieuwe Statenbijbel gebruikt moest worden. 

De Nederlandse regering vond de Bijbel uitermate belangrijk en gezaghebbend voor 

de samenleving en de rechtsgang. De Bijbel werd voor het Nederlandse volk een 

vast oriëntatiepunt, een referentiekader, voor al haar doen en laten. 

 

In de huidige maatschappij heeft men de Bijbel niet meer nodig als oriëntatiepunt. 

Het referentiekader voor het doen en laten ligt in de mens zelf. We weten en voelen 



zelf wel of iets goed of slecht is, waarmee Genesis 3 vs.5 en 22: ‘Gij zult als God zijn, 

kennende goed en kwaad’ realiteit werd. Daar hebben we God niet (meer) voor 

nodig, waarmee de mens zichzelf tot God verheven heeft. Het gezag van de Bijbel is 

in Nederland voorbij en de mond van de kerk wordt gesnoerd. De gevallen van 

seksueel misbruik in de kerk hebben daarbij ook een belangrijk rol gespeeld. ‘Moeten 

we nog naar de kerken luisteren, die zichzelf zo schandalig gedragen hebben?’ zo 

redeneert men vandaag! De geloofwaardigheid van de kerk is hiermee gedaald tot 

een vreselijk dieptepunt. De kerk en de Bijbel spelen geen rol meer in het 

maatschappelijk debat. 

Nu een vast oriëntatiepunt ontbreekt krijgen we steeds meer te maken met 

veranderende denkbeelden. Niemand weet meer wat ‘waarheid’ is. De vragen: 

‘vanwaar, waartoe en waarheen’ kan niemand meer beantwoorden. Oosterse 

godsdiensten en filosofieën  maakten al gauw gebruik van het ontstane vacuüm en 

schotelden de mensheid denkbeelden voor, die op waarheid lijken maar in 

werkelijkheid leugen zijn. 

 

In deze studies willen we de maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de 

Bijbel zien. Wat leert de Bijbel ons over de schepping, ons lichaam, de zorg voor 

elkaar, het huwelijk en seksualiteit. De Bijbel is het boek, dat door alle eeuwen en 

culturen hetzelfde blijft (1 Petrus 1 vs.25) en overwint de grootste vijanden. In Psalm 

119 vs.89 lezen we: ‘Voor eeuwig, o Here, houdt uw woord stand in de hemelen. Van 

geslacht tot geslacht is uw trouw, Gij hebt de aarde gegrond zodat zij staat’. Zoals 

Gods Woord onveranderlijk is, zo lezen we over God Zelf: ‘bij wie geen verandering 

of zweem van ommekeer is’ (Jakobus 1 vs.17). Van de Here Jezus lezen we: ‘Jezus 

Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebreeën 13 vs.8). 

Zijn gedachten over seksualiteit, het huwelijk, het ontstaan van de aarde, het 

menselijk leven zijn in de loop der tijden geen millimeter veranderd! Gods Woord 

behoeft geen aanpassing aan de huidige cultuur en samenleving, hoeveel deze ook 

veranderd is en afwijkt van Gods Woord. De Bijbel dient niet aangepast te worden 

aan onze samenleving, integendeel, de mens dient zich aan te passen aan het 

eeuwige en onveranderde Woord van God! 

Dit is de uitdaging voor het christendom van de 21’ste eeuw! Moet de Bijbel zich 

aanpassen aan ons inzicht en leefgewoonten, of passen wij onze inzichten en 

gewoonten aan op de Bijbel? 

 

In 2 Timotheüs 3 vs.1-4 somt Paulus in zijn afscheidsbrief, vlak voor zijn heengaan, 

de kenmerken van de mens op hoe deze er uit ziet, vlak voor de komst van Christus: 

zelfzuchtig, geldgierig, trots, arrogant, kwaadsprekend, aan hun ouders 

ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasterend, onmatig, 

onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, meer 

liefde voor genot dan voor God. U begrijpt wel dat het hier om kenmerken gaat die 

veelal overeenkomen met de hedendaagse mensen. Heel toevallig gaat het hier om 

18 kenmerken, misschien een link naar het getal van de antichrist dat uit 3x6 

bestaat? In ieder geval bereidt de geest van de antichrist de mensheid voor op de 

komst van deze wereldleider, waarin deze kernmerken in zijn heerschappij heel 

normaal blijken te zijn.  

 



Gespreksvragen: 

1. Op welke wijze kunnen de veranderingen op wetenschappelijk- 

maatschappelijk- en sociaalgebied ook op ons leven invloed hebben?  

2. De gezaghebbende rol van de Bijbel in Nederland is uitgespeeld. Heb je een 

idee, hoe dat komt? 

3. Hoe kan de Bijbel voor ons een vast oriëntatiepunt zijn? 

4. Zijn er terreinen in ons leven die botsend zijn met de Bijbel? 

 

 


