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Aanbevelingen

“Gábor Locht houdt een sterk pleidooi voor de betrouwbaarheid 
van de Bijbel. Hij toetst talloze bijbelse geschiedenissen op hun 
historische houdbaarheid en reageert op veelgehoorde bezwa-
ren. Een verstandig, persoonlijk en bovenal toegankelijk boek!”
dr. ir. G. Jeroen de Ridder, universitair docent aan de Faculteit der Wijsbe-
geerte, VU Amsterdam

“In dit boek neemt Gábor Locht de lezer mee op de zoektocht 
naar antwoorden op vragen die voor een deel ook de zijne wa-
ren. Hij komt uit bij de overtuiging dat de Bijbel een (historisch) 
betrouwbaar Boek is, het geopenbaarde Woord van de God voor 
zijn leven. Voor jongeren met geloofsvragen kan dit heel verhel-
derend zijn!”
drs. Els J. Van Dijk, directeur Evangelische Hogeschool, Amersfoort

“Dit boek neemt de lezer mee naar antwoorden op wezenlijke 
vragen omtrent Gods bestaan en de Bijbel. Dit zoeken van de 
schrijver leidde tot veel waardevolle informatie die op toegan-
kelijke, alsook wetenschappelijk verantwoorde wijze wordt 
(mee)gedeeld en toegelicht. De auteur toont hoe zijn serieuze 
onderzoek hem bracht tot de overtuiging dat de Bijbel een ge-
loofwaardig boek is en dat de God van de Bijbel volkomen te 
vertrouwen is.”
dr. Annechiena E.M.A. van Veen-Vrolijk, o.m. docent OT en Hebreeuws 
aan het Evangelisch College





Woord van dank

Voor het schrijven van dit boek ben ik veel dank verschuldigd 
aan een aantal personen. Allereerst wil ik de God bedanken Die 
Zich in de Bijbel geopenbaard heeft. Ik hoop dat ik met dit boek 
een aantal vooroordelen tegen God en de Bijbel weg kan nemen. 
Dat ik de mogelijkheid heb gekregen om dit boek te schrijven, 
ervaar ik als een zegen van Hem.

Ook wil ik een aantal mensen bedanken. Allereerst mijn lie-
ve vrouw Maria, die kritisch commentaar heeft gegeven op mijn 
teksten en het daarnaast mogelijk heeft gemaakt dat ik vele uren 
vrij kon maken voor studie en schrijven. Zonder haar zorg voor 
onze kinderen was het schrijven van dit boek niet mogelijk ge-
weest. Met mijn kinderen (Jedidja, Juda, Prisca en Sem) hoop ik 
de tijd die ik niet altijd aan hen heb kunnen besteden, weer goed 
te maken.

Daarnaast wil ik een aantal mensen bedanken die het manus-
cript van dit boek hebben willen doornemen en hebben willen 
becommentariëren. Mijn dank gaat uit naar Joost Backer, Koos 
van Delden, Timo Liefting, mijn vader Harry Locht, Anouk van 
der Lubben, Mart-Jan Paul, Gertram Schaeffer, Roelof Steenber-
gen en Ton Stier. Ook wil ik hierbij Esther Visser-den Hertog 
bedanken, die het manuscript geredigeerd heeft. Met alle sug-
gesties en ideeën is dit boek sterk verbeterd. Uiteraard zijn de 
onvolkomenheden die ongetwijfeld nog in de tekst zijn aan te 
wijzen, geheel voor mijn rekening.
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Tot slot nog enkele opmerkingen. Ik ben gewend om over Jezus 
te spreken als ‘Here’: ik zie Hem als de Koning en Leider van mijn 
leven. Om dat uit te laten komen, zal ik Hem in de tekst meestal 
‘Here Jezus’ noemen. Tenzij anders vermeld wordt, is er in bijbel-
citaten gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV).

Gábor Locht
Linschoten, december 2015



Voorwoord

De Bijbel heeft een wonderlijke kracht: in de loop der eeuwen 
blijkt steeds weer dat mensen tot geloof komen. Zij accepteren de 
Bijbel als Woord van God. De laatste jaren zijn dat op het zuide-
lijk halfrond miljoenen mensen. Toch zijn er in onze omgeving 
ook mensen die hun vertrouwen in de Bijbel opzeggen: zij kun-
nen niet langer geloven in een boek dat zo veel fouten bevat en 
waarin mensen allerlei wijzigingen hebben aangebracht. Onze 
eigen samenleving wordt steeds kritischer en velen keren kerk en 
geloof de rug toe.

In dit boekje geeft de auteur een selectie van hedendaagse 
problemen en hij vermeldt ook mogelijke oplossingen. Daarbij 
vermijdt hij de valkuil om te proberen de betrouwbaarheid van 
de Bijbel te bewijzen, want dat is onmogelijk. De belangrijkste 
zaken in ons leven overstijgen de kennis van de wetenschap. Ook 
het gezag van de Bijbel is niet wiskundig aan te tonen. Wel is het 
belangrijk om de rol van persoonlijke overtuigingen na te gaan 
en hun invloed op de manier waarop wij tegen de Bijbel aankij-
ken. Die manier van kijken is nu eenmaal niet neutraal. Dat komt 
ook tot uiting in de vragen over het Godsbeeld. Hoe kan God 
goed zijn als er zo veel onrecht en leed op aarde bestaat?

De auteur geeft iets weer van zijn persoonlijke zoektocht en 
twijfels, maar ook van de vreugde over wat hij gevonden heeft. 
Daarmee krijgt de lezer een scala van veelvoorkomende zaken 
in handen. Voor de lezers die dieper op een onderwerp in willen 
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gaan, is er een royale lijst met voetnoten en literatuurverwijzin-
gen. Toch blijkt uit het slot van het boek dat geloven in God en 
in Zijn Woord vooral een kwestie is van vertrouwen en van het 
accepteren van liefde. Dan denk ik ook aan hen die zeggen: ‘Ik 
zou wel willen geloven, maar ik kan het niet.’ Een deel van de 
intellectuele twijfels kan weggenomen worden, maar niet alle. 
De apostel Paulus besefte dat ons kennen maar gedeeltelijk is. Hij 
draait het om: niet ons kennen is het belangrijkste, maar dat wij 
gekend zijn (I Korinthe 13:12). Dus dat er een God in de hemel is 
Die naar ons omziet. Toch kunnen ook daar twijfels liggen. Wat 
is het dan goed om in gebed dit ook uit te spreken en te vragen 
naar de leiding van de Heilige Geest. Hij wil ons leiden in alle 
waarheid (Johannes 14:17, 26)!

Prof. dr. Mart-Jan Paul



Deel 1

Geloven en gezond 
verstand: een inleiding





1. Jouw zoektocht

Inleiding
Is er echt een God? En als Hij er is, is de Bijbel een betrouwbare 
openbaring over Hem? Ik weet niet wat jouw reactie is op deze 
vragen. Misschien ben je ervan overtuigd dat het antwoord ‘nee’ 
moet zijn. Misschien zou je graag willen dat je er ‘ja’ op zou kun-
nen zeggen, maar ja, je hebt tegelijkertijd zo veel twijfels. Staan 
er niet allerlei verhalen in de Bijbel die overduidelijk niet waar 
kunnen zijn? Neem nou alleen al zoiets wonderlijks als Jona die 
in een vis zat of Jezus Die over water liep en Wiens moeder tot 
na Zijn geboorte maagd zou zijn geweest… En er zijn toch al-
lerlei wetenschappers die zeggen dat er fouten in de Bijbel staan? 
Hoe kan zo’n boek dan Gods Woord zijn? Zijn er niet gewoon 
veel dingen in de Bijbel verzonnen? Zou het eigenlijk erg zijn als 
dat zo zou zijn? Is de Bijbel alleen waardevol als hij van A tot Z 
historisch betrouwbaar is? En stel dat de Bijbel historisch gezien 
wel zou kloppen, dan blijven er nog heel wat andere vragen over. 
Wíl je bijvoorbeeld wel geloven in een God Die volken liet doden, 
zoals in de Bijbel beschreven wordt?

Dergelijke twijfels heb ik ook gehad en af en toe heb ik ze nog 
weleens. Een aantal jaren geleden heb ik alles wat met God en 
de Bijbel te maken had bijna vaarwel gezegd, juist door dit soort 
twijfels. Toch ben ik ervan overtuigd geraakt dat God er is; dat 
Hij leeft; dat Hij goed is en dat je kunt bouwen op wat Hij in 
de Bijbel geopenbaard heeft. En om gelijk maar open kaart te  
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spelen: ik hoop dat ik met dit boek een aantal vooroordelen tegen 
God en de Bijbel weg kan nemen.

Grote delen van de Bijbel worden gepresenteerd als historische 
verslaglegging, en ik ben ervan overtuigd dat er heel zinnige 
argumenten zijn om te geloven dat die verslaglegging betrouw-
baar is: je hoeft ‘je kop niet in het zand te steken’ om dat te willen 
geloven.

In een aantal hoofdstukken van dit boek zal ik historische en 
archeologische gegevens bespreken die overeenstemmen met de 
historische gegevens die de Bijbel noemt. Daarnaast zal ik echter 
ook ingaan op kritische geluiden over de Bijbel. Er zijn weten-
schappers die beweren dat de Bijbel een boek vol menselijke 
verzinsels is. Hun publicaties zijn er wellicht de reden van dat 
veel mensen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel twijfelen. De 
vraag is daarom: zijn de conclusies van die wetenschappers echt 
zo overtuigend?

Het is daarbij niet mijn bedoeling om allerlei gedetailleerde 
discussies tussen wetenschappers weer te geven. Je zou daar 
waarschijnlijk toch slechts een ‘welles-nietes’ gevoel bij gekre-
gen hebben. Wat ik echter wel zal doen, is proberen duidelijk 
te maken hoe het komt dat je met dezelfde gegevens in de hand 
(bijvoorbeeld archeologische vondsten) vaak verschillende stand-
punten kunt verdedigen – standpunten die in beide gevallen 
wetenschappelijk te verantwoorden zijn. Dat heeft gedeeltelijk te 
maken met het feit dat archeologische gegevens vaak voor meer-
dere uitleggingen vatbaar zijn, maar ook met het feit dat geen 
enkele onderzoeker neutraal kijkt. In elk wetenschappelijk on-
derzoek – maar met name waar onderzoek te maken heeft met 
religieuze of wereldbeschouwelijke vragen – spelen de geloofs-
overtuigingen van de wetenschapper mee in zijn uitleg van ‘de 
feiten’.

Wil ik nu bewijzen dat de Bijbel historisch juist is en dat mijn 
uitleg van ‘de feiten’ de beste is? Nee. Je kunt met wetenschap-
pelijk onderzoek maar een heel beperkt aantal dingen bewijzen. 
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Het is niet mogelijk om te bewijzen dat de Bijbel een geschrift 
met menselijke verzinsels is. Je kunt niet bewijzen dat het onmo-
gelijk is dat God in de Bijbel spreekt. Net zomin krijg je van mij in 
dit boek een bewijs dat de Bijbel Gods Woord is. Je krijgt echter 
wel argumenten in handen waaruit blijkt dat het helemaal niet 
onredelijk is om te geloven dat de Bijbel Gods openbaring aan de 
mensen is.

Waar het om gaat
Zoals gezegd, wil ik je in dit boek niet zozeer overtuigen van 
‘mijn gelijk’. Dat veronderstelt namelijk een soort loopgraven-
oorlog waarin ‘meneer X’ het fout en ik het juist zou hebben. Ik 
wil je uitnodigen om met mij mee te denken. Ik hoop dat het je 
duidelijker wordt waar nu precies de bezwaren tegen God en de 
Bijbel kunnen liggen en of die bezwaren wel zo onoverkomelijk 
zijn als vaak wordt beweerd. In mijn eigen zoektocht heb ik ge-
merkt dat die bezwaren in redelijke argumenten leken te liggen 
(‘Op grond van feiten en verstandig nadenken kan de Bijbel ge-
woon niet waar zijn’), terwijl mij later duidelijk werd dat dit niet 
het geval was. Het is helemaal niet onredelijk om te geloven dat 
de Bijbel Gods Woord is, en er zijn eigenlijk geen gegevens die 
mij zouden dwingen om niet in God te geloven.

De kern van de vragen over God en de Bijbel zou weleens he-
lemaal niet op het vlak van redelijke argumenten kunnen liggen, 
maar op een vlak waar heel persoonlijke motieven meespelen. 
Misschien heb je nare ervaringen met christenen in je omgeving, 
waardoor je zeker niet wilt worden zoals zij. Maar misschien ken 
je wel een christen die je juist graag als voorbeeld zou willen ne-
men. Misschien hecht je erg aan je eigen onafhankelijkheid en 
heb je aarzelingen om te geloven dat er een God zou zijn naar 
Wie je zou moeten luisteren. Maar het kan ook zo zijn dat je het 
gevoel hebt dat je leven is vastgelopen, waardoor je misschien 
juist graag wilt geloven dat er een God is Die luistert. Misschien 
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heb je familie die het belachelijk vindt om te geloven en wil je 
solidair met hen blijven. Of misschien is het in jouw omgeving 
juist not done om toe te geven dat je soms aan de betrouwbaarheid 
van de Bijbel twijfelt. Zodoende kun je bang zijn om je familie te 
verliezen als je over je twijfels spreekt.

Hoe het bij jou ook is: ik ben ervan overtuigd dat dit soort 
overwegingen veel bepalender is voor de vraag of je in God kunt 
geloven, dan de vraag of de Bijbel historisch gezien wel klopt. 
Voordat op die overwegingen teruggekomen kan worden, moet 
het eerst duidelijk zijn dat het niet vreemd is om de Bijbel te 
zien als een historisch betrouwbare openbaring van God. Eerst 
moet helder zijn of je mensen zoals ik, die geloven dat de Bij-
bel betrouwbaar is, kunt zien als serieuze gesprekspartners en 
niet als mensen die niet goed bij hun verstand zijn. Dit boek is 
daarom een pleidooi voor de betrouwbaarheid van de Bijbel en 
de God Die daarin wordt geopenbaard. Ik zal proberen een aan-
tal vooroordelen tegen God en de Bijbel weg te nemen. Hopelijk 
verheldert dit waar jouw eigen vragen liggen en kan ik je enkele 
antwoorden aanreiken die voor jou overtuigend zijn.

Voor wie dit boek bedoeld is
Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich een mening wil vor-
men over de vraag of de Bijbel een geloofwaardig boek is. Een 
open houding is daarbij onmisbaar. Je zou namelijk ook bij 
voorbaat al kunnen zeggen: ‘Daar heb je weer zo’n dwaas boek 
van iemand met het belachelijke, achterhaalde standpunt dat 
de Bijbel een echte openbaring van God is.’ Wanneer je met die 
houding gaat lezen, zal ik je waarschijnlijk niet overtuigen, sim-
pelweg omdat je standpunt van tevoren al vaststaat. Het heeft in 
dat geval dan ook weinig zin om dit boek te lezen.

Tijdens het schrijven heb ik vooral twee groepen lezers in ge-
dachten gehad. Enerzijds lezers die serieus willen overwegen 
of de Bijbel Gods Woord zou kunnen zijn. Lezers die ik zie als  
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‘welwillende sceptici’.[1] Daarnaast hoop ik lezers aan te spreken 
die graag willen geloven in God en de Bijbel wel zouden willen 
zien als Gods Woord, maar die eraan twijfelen of dat wel vol te 
houden is. Kortom: de groep van twijfelende gelovigen.

Beide groepen twijfelen eraan of ze de Bijbel wel kunnen ge-
loven, en je zou beide groepen daarom ‘ongelovigen’ kunnen 
noemen. Ik bedoel dat niet negatief. De uitdrukking past bij ie-
mand, wanneer hij niet weet of hij het allemaal wel kan geloven. 
Zo sprak Jezus bij één van Zijn verschijningen ook Zijn leerling 
Thomas aan als ongelovige, toen hij eraan twijfelde of Jezus wel 
echt was opgestaan (Johannes 20:27). Twijfel en ongeloof lig-
gen dicht bij elkaar. Vandaar dat dit boek de titel gekregen heeft: 
Eerste Hulp Bij Ongeloof. Je zou ook kunnen zeggen: dit boek is 
voor twijfelaars.

De opzet van dit boek
Veel hoofdstukken in dit boek zijn oorspronkelijk verschenen (in 
soms iets andere vorm) als artikelen in Israël en de Bijbel Magazine 
(het opinieblad van Stichting Israël en de Bijbel). Ze zijn bewust kort 
gehouden, om het boek vlot leesbaar te houden. Dat heeft als na-
deel dat argumenten voor sommige lezers misschien wat te ‘kort 
door de bocht’ gepresenteerd worden. Om deze lezers tegemoet 
te komen, zijn in noten verwijzingen te vinden naar verdere lite-
ratuur. In die literatuur wordt uitgebreider onderbouwd wat ik 
slechts kort kan bespreken. Ondanks dat is dit echter zeker niet 
het meest complete boek dat je over de betrouwbaarheid van de 
Bijbel zou kunnen lezen. Er zijn vele onderwerpen die ook nog 
behandeld hadden kunnen worden. Dit boek geeft je echter wel 
belangrijke argumenten in handen die mijzelf hebben geholpen 
om een standpunt in te nemen. Ik hoop dat ze jou ook zullen 
helpen.

Bij een boek over de geloofwaardigheid van de Bijbel zullen som- 
mige lezers misschien een hoofdstuk over de evolutietheorie  
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en het geloof in de schepping verwachten. Op die vragen ga ik 
in dit boek echter niet in. Ik heb mij bewust beperkt tot vragen 
uit mijn eigen vakgebied (geschiedwetenschap en theologie). Bo-
vendien zijn er over vragen rond evolutie en schepping al vele 
boeken op de markt.

De meeste hoofdstukken in dit boek zijn ook los te lezen. Het 
is echter wel aan te raden om vooraf de rest van deel één en deel 
twee te lezen. Naar hoofdstukken uit die delen wordt namelijk 
regelmatig terugverwezen.


