
Hoe onze Bijbel te bestuderen?

Hoe kunnen wij de late regen boodschap herkennen?

Als we de boodschap de engel van Openbaring 18 willen verrstaan, de engel die kracht geeft aan de 
derde engel, dan moeten we dezelfde methode van Bijbelstudie hanteren die tot het juiste begrip leidde
van de eerste, tweede en derde engelenboodschappen van 1840 tot 1844.

“Degenen  die  betrokken  zijn  in  de  verkondiging  van  de  derde  engelenboodschap,
doorzoeken de Schriften volgens dezelfde methode zoals vader Miller dat deed. In het kleine
boekje  “Views  of  the  Prophecies  and  Prophetic  Chronology”,  heeft  vader  Miller  de  volgende
eenvoudige, maar verstandige regels voor Bijbelstudie en voor Bijbelse interpretatie opgesteld:

'1. Ieder woord is belangrijk met betrekking tot het in de Schriften besproken thema; 2. De
gehele Schrift is noodzakelijk en kan door zorgvuldige toepassing en vlijtige studie begrepen worden;
3. Niets van wat in de Schriften geopenbaard is kan of zal verborgen zijn van hen die in geloof daarom
bidden, en niet twijfelen; 4. Om een leerstelling te begrijpen, verzamel alle teksten over het thema
dat u wenst te verstaan; laat dan ieder woord zijn juiste uitwerking krijgen en wanneer u uw stelling
zonder  tegenstrijdigheden  kunt  formuleren,  dan  kan  het  niet  verkeerd  zijn;  5.  De  Schrift  dient
zichzelf uit te leggen, omdat het een maatstaf in zichzelf is. Als ik een leraar vertrouw om het uit te
leggen,  en  hij  moet  gissen  naar  de  betekenis,  of  verlangt  het  in  overeenstemming  met  zijn
sektarische overtuiging te brengen, of verlangt als wijs bekend te staan, dan is zijn gissen, verlangen,
geloofsbelijdenis, of wijsheid mijn maatstaf, en niet de Bijbel.’

De bovenstaande punten zijn slechts een deel van de regels, en bij onze Bijbelstudie doen we
er goed aan al deze beginselen op te volgen.” {Review and Herald, 25 november 1884}

“Wij zouden voor onszelf moeten weten wat het christelijk geloof betekent, wat waarheid is,
wat  het  geloof  is  dat  wij  ontvingen,  wat  de  Bijbelregels zijn  –  de  regels  die  door  de hoogste
autoriteit aan ons zijn gegeven.” {The 1888 Materials, 403}
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William Miller

"God heeft voor de verkondiging van de boodschap van Christus' wederkomst een oprechte,
eerlijke landbouwer - William Miller - uitgekozen. Hoewel hij vroeger aan de goddelijke oorsprong
van de Bijbel had getwijfeld, was het toch altijd zijn oprecht verlangen geweest de waarheid te leren
kennen. Zoals veel andere hervormers had Miller in zijn jeugd veel armoede gekend en wist hij hoe
belangrijk hard werken en zelfverloochening waren." {GC 317}

Zijn geest te leiden & zijn verstand te openen
“God zond Zijn engel om het hart van een boer te bewegen, die niet in de Bijbel geloofde, om

hem er toe te brengen de profetieën te gaan onderzoeken. Engelen Gods bezochten deze uitverkoren
man  herhaaldelijk,  om  zijn  geest  te  leiden  en  zijn  verstand  te  openen om  de  profetieën  te
begrijpen, die altijd duister geweest waren voor Gods volk.”

Eerste Geschriften blz. 272 (217)

Begeleid
Engelen  van  God begeleidden  William  Miller  in  zijn  zending.  Hij  was  standvastig  en

onverschrokken, onbevreesd de boodschap te verkondigen, die aan hem was toevertrouwd.”

Eerste Geschriften blz. 276 (219)

De Boodschap van de hemel
“Predikers die  deze reddende boodschap niet wilden aannemen, verhinderden degene, die

hem aangenomen zouden hebben, om dat te doen. Het bloed van zielen kleeft aan hen. Predikanten
en leken verbonden zich samen om deze boodschap uit de hemel tegen te staan en William Miller en
degenen, die zich bij hem gevoegd hadden in het werk, te vervolgen. Er werden leugens verspreid om
zijn invloed tegen te werken; en bij  verschillende gelegenheden werden zijn hoorders woedend,
terwijl hij hun Gods raad duidelijk verklaarde, en scherpe waarheden op hun harten toepaste, zodat,
als hij de plaats van samenkomst verliet, er sommigen waren die hem in het geheim opwachtten, om
hem te doden. Maar Gods engelen werden afgezonden om hem te beschermen en zij voerden hem
veilig weg van de woedende menigte. Zijn werk was nog niet volbracht.”

Eerste Geschriften blz. 279-280 (221-222)

De boodschapper zelf
“De aanstichter van alle kwaad probeerde niet alleen de invloed van de Adventboodschap tegen

te werken, maar wilde ook  de boodschapper zelf vernietigen.  Miller  wilde de waarheid van de
Schrift  in het  hart  van zijn toehoorders  griffen. Hij veroordeelde hun zonden en verstoorde hun
zelfvoldaanheid. Zijn duidelijke, scherpe woorden ergerden hen. Het verzet van de kerkleden tegen
zijn boodschap was een aanmoediging voor mensen van slecht allooi om nog verder te gaan. Zijn
vijanden hadden het plan beraamd om hem na afloop van een vergadering te vermoorden, maar er
waren heilige engelen in de menigte. Eén van hen nam de gedaante van een man aan, leidde deze
boodschapper van God weg uit  het gespuis en bracht hem in veiligheid. Zijn werk was nog niet
voltooid en satan en zijn medewerkers konden hun plan niet ten uitvoer brengen.

De Grote Strijd blz. 315 (291)
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De Bijbelse interpretatieregels van William Miller voor Bijbelonderzoek

“In mijn Bijbelstudie heb ik ontdekt dat de volgende regels mij tot grote dienst zijn geweest; en maak
ze nu op speciaal verzoek openbaar. Alleen als iedere regel goed bestudeerd wordt in samenhang met de
bijbehorende tekstverwijzingen, zal het de Bijbelstudent volledig ten goede komen.

Regel 1: 
Ieder woord is belangrijk met betrekking tot het in de Schriften besproken thema.

Bewijs: 
Mattheüs 5:18.

Regel 2: 
De gehele Schrift is noodzakelijk en kan door zorgvuldige toepassing en vlijtige studie begrepen worden.

Bewijs: 
2 Timotheüs 3:15-17.

Regel 3: 
Niets van wat in de Schriften geopenbaard is kan of zal verborgen zijn van hen die in geloof daarom
bidden, en niet twijfelen.

Bewijs: 
Deuteronomium 29:29;  Mattheüs 10:26-27; 1 Korinthe 2:10; Filippenzen 3:15; Jesaja 45:11*; Mattheüs
21:22; Johannes 14:13-14; 15:7; Jakobus 1:5-6; 1 Johannes 5:13-15.

Regel  4: Om een leerstelling  te  begrijpen,  verzamel  alle  teksten  over  het  thema  dat  u  wenst  te
verstaan;  laat  dan  ieder  woord  zijn  juiste  uitwerking  krijgen  en  wanneer  u  uw  stelling  zonder
tegenstrijdigheden kunt formuleren, dan kan het niet verkeerd zijn.

Bewijs: 
Jesaja 28:7-29; Jesaja 35:8; Spreuken 19:27; Lukas 24:27; 44-45; Romeinen 16:26; Jakobus 5:19; 2 Petrus
1:19-21*.

Regel 5: De Schrift dient zichzelf uit te leggen, omdat het een maatstaf in zichzelf is. Als ik een leraar
vertrouw om het uit te leggen, en hij moet gissen naar de betekenis, of verlangt het in overeenstemming
met zijn sektarische overtuiging te brengen, of verlangt als wijs bekend te staan, dan is zijn gissen,
verlangen, geloofsbelijdenis, of wijsheid mijn maatstaf, en niet de Bijbel.

Bewijs:
Psalm 19:7-11; Psalm 119:97-105; Mattheüs 23:8-10; 1 Korinthe 2:12-16; Ezechiël 34:18-19; Lukas 11:52;
Maleachi 2:7-8.

Regel  6: God  heeft  toekomstige  gebeurtenissen  steeds  door  visioenen,  figuren  en  gelijkenissen
geopenbaard; en op deze manier zijn dingen vaak keer op keer herhaald, door verscheidene visioenen,
of verscheidene figuren en gelijkenissen. Als u ze wilt begrijpen, voeg ze dan allen samen tot één.

Bewijs:
Psalm 89:19; Hosea 12:10; Habakuk 2:2; Handelingen 2:17; 1 Korinthe 10:6*; Hebreeën 9:9,24; Psalm

*  De originele tekstverwijzing van Miller bevatte een schrijffout. Dit is hier aangepast.
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78:2; Mattheüs 13:13,34; Genesis 41:1-32; Daniël 2:7-8; Handelingen 10:9-16.

Regel 7: Visioenen worden altijd als zodanig benoemd.

Bewijs: 
2 Korinthe 12:1.

Regel 8: Figuren hebben altijd een figuurlijke betekenis en worden in de profetie vaak gebruikt om
toekomstige dingen, tijden en gebeurtenissen uit  te beelden; zoals “bergen” met de betekenis  van
regeringen,  “dieren”  met  de  betekenis  van  koninkrijken,  “zeeën”  met  de  betekenis  van  volkeren,
“lampen” met de betekenis van Gods Woord, “dagen” in de betekenis van jaren.

Bewijs:
Daniël 2:35,44; Daniël 7:3*,17; Openbaring 17:1,15; Psalm 119:105; Ezechiël 4:6.

Regel 9:  Gelijkenissen worden als vergelijkingen gebruikt om onderwerpen te illustreren en moeten
zoals de figuren uitgelegd worden, namelijk door het thema en de Bijbel.

Bewijs:
Markus 4:13.

Regel 10:  Figuren hebben soms twee of meer betekenissen, zoals “dag” in figuurlijke zin voor drie
verschillende tijdsperioden kan staan. Indien u het juiste systeem gebruikt, zal het in harmonie met de
Bijbel zijn en plausibel klinken, anders zal dat niet zo zijn. 

Bewijs:
Prediker 7:14  – Onbepaalde tijd
Ezechiël 4:6 – Bepaalde tijd – een dag voor een jaar
2 Petrus 3:8 – Een dag voor duizend jaar

Regel  11: Hoe kan men nu weten wanneer een woord figuurlijk  gebruikt  dient  te worden?  Als  het
plausibel klinkt zoals het er staat, en de eenvoudige natuurwetten geen geweld aan doet, dan moet het
letterlijk verstaan worden, zo niet, dan figuurlijk.

Bewijs:
Openbaring 12:1-2; Openbaring 17: 3-7.

Regel 12: Om de ware betekenis van figuren te verstaan, traceer uw figuurlijke woord in uw Bijbel, en
waar u een uitlegging vindt, pas het dan toe op uw figuur, en als het dan plausibel is, hoeft u niet meer
verder te zoeken; zo niet, zoek dan verder.

Regel  13:  Hoe  kunnen  we  weten  of  we  voor  de  vervulling  van  een  profetie  de  juiste  historische
gebeurtenis aangewezen hebben? Als u ieder woord in de profetie (nadat u de figuren hebt begrepen)
letterlijk vervuld heeft zien worden, dan kunt u er zeker van zijn dat uw geschiedkundige gebeurtenis de
juiste is. Maar indien voor één woord geen vervulling wordt gevonden, dan moet u naar een andere
gebeurtenis zoeken, of zijn toekomstige ontwikkelingen verder afwachten. Want God zorgt ervoor dat de
geschiedenis  en  de  profetie  met  elkaar  in  overeenstemming  zijn,  zodat  zijn  waarachtig  gelovende
kinderen nooit beschaamd zullen staan.

Bewijs:
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Psalm 22:5; Jesaja 45:17-19; 1 Petrus 2:6; Openbaring 17:17; Handelingen 3:18.

Regel 14: De belangrijkste regel van alle is dat u geloof moet hebben. Een geloof dat een offer vereist,
en indien beproefd, het meest geliefde op aarde zou opgeven, de wereld en al haar verlangens, de
persoonlijkheid, de levenswijze, het beroep, vrienden, familie, invloed, luxe en werelds aanzien. Indien
één van deze ons geloof in welk deel van Gods woord dan ook in de weg staat, dan bewijst dat, dat ons
geloof nutteloos is. Noch kunnen wij ooit geloof hebben, zolang één van deze motieven nog in ons hart
op de loer ligt. Wij moeten geloven dat God Zijn woord nooit breekt. Wij kunnen de zekerheid hebben
dat Hij die over de mussen waakt, en de haren op ons hoofd telt, de vertaling van Zijn eigen Woord
bewaakt, het met een beschermende muur omgeeft, en verhindert dat diegenen die God in alle ernst
vertrouwen en zich zonder voorbehoud op Zijn Woord verlaten, ver van de waarheid afdwalen,  ook
wanneer ze geen Hebreeuws of Grieks begrijpen.

Dit zijn enkele van de belangrijkste regels waarvan Gods Woord voor mij kan instaan deze toe te passen
en op te volgen, voor systeem en orde. En wanneer ik niet volledig misleid ben, door zo te handelen,
heb ik ontdekt dat de Bijbel in haar totaliteit één van de eenvoudigste, duidelijkste en verstandigste
boeken is, ooit geschreven; het bewijs van haar Goddelijke oorsprong in zichzelf dragend en vol van alle
kennis dat ons hart zich maar kan wensen en zich kan verheugen. Ik heb erin een schat gevonden die de
wereld niet kan kopen. Ze geeft een stille vrede in het geloof en een vaste hoop voor de toekomst. Ze
houdt ons overeind in tegenspoed en leert ons in voorspoed nederig te blijven. Ze maakt ons bereid lief
te  hebben  en  goed  voor  de  ander  te  zijn  en  de  waarde  van  de  ziel  te  waarderen.  Ze  leert  ons
stoutmoedig en dapper voor de waarheid te staan, en versterkt ons in het bestrijden van dwaalleren. Ze
geeft een machtig wapen om ongeloof neer te halen, en maakt  het enige tegengif tegen de zonde
bekend. Ze leert  ons hoe de dood overwonnen zal  worden,  en hoe de banden des doods gebroken
moeten  worden.  Ze  leert  ons  over  toekomstige  gebeurtenissen  en  laat  ons  de  noodzakelijke
voorbereiding  zien.  Ze  geeft  ons  gelegenheid  ons  met  de  Koning  der  koningen  te  onderhouden en
openbaart ons de allerbeste wetstekst die ooit uitgevaardigd is. 
Dit is maar een zwakke weergave van haar waarde; maar hoe vele vergankelijke zielen behandelen haar
desondanks met onverschilligheid, of, wat net zo slecht is, behandelen haar als een verborgen mysterie
dat niet begrepen kan worden. O, mijn geliefde lezers, maak de Bijbel tot uw geliefde studieobject.
Toets haar grondig en u zult ontdekken, dat ze alles is wat ik ervan gezegd heb. Ja, zoals de koningin van
Scheba zult u zeggen, dat u nog niet de helft is verteld. 
De  godgeleerdheid  die  in  onze  scholen  wordt  geleerd  is  altijd  op  een  bepaalde  geloofsovertuiging
gebaseerd.  Dit  werkt  wellicht  op  een  leeghoofd,  het  zodanig  te  beïnvloeden,  maar  het  zal  altijd
resulteren in fanatisme. Een vrije geest echter zal nooit met de opvattingen van anderen tevreden zijn.
Wanneer ik de jeugd onderwijs mocht geven in de godgeleerdheid, zou ik mij eerst een beeld maken van
hun bekwaamheden en hun verstand. Als deze goed zijn, zou ik ze zelf de Bijbel laten onderzoeken en
hun in  vrijheid erop uit  sturen om een goed werk voor de wereld te doen.  Maar wanneer ze geen
verstand zouden hebben, zou ik ze het verstand van een ander inprenten, “fanaticus” op hun voorhoofd
schrijven, en hen als slaven erop uit sturen.”

Uit: Miller’s Works, band 1, “Views of the Prophecies Chronology, Selected from Manuscripts of William
Miller, With a Memoir of His Live.”  Uitgever  Joshua V.Himes, 1842, blz. 20-24.

“De  Bijbel  met  zijn  kostbare  juwelen  van  waarheid  werd  niet  alleen  voor  de  geleerde
geschreven. Integendeel, hij was bedoeld voor het gewone volk; en bijgestaan door de Heilige Geest
strookt de uitleg die het gewone volk eraan geeft het beste met de waarheid zoals die in Jezus is. De
grote  waarheden  die  voor  redding  noodzakelijk  zijn,  worden  zo  helder  gemaakt  als  de  dag,  en
niemand zal zich vergissen en de weg kwijtraken, tenzij zij hun eigen inzichten volgen, in plaats van
de duidelijk geopenbaarde wil van God.” {5T 331)
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Bijbelstudiemethoden

“In z'n algemeenheid zijn er twee manieren, of methoden die mensen gebruiken om de Bijbel te
lezen en proberen te begrijpen. Deze twee methoden bekijken de Bijbel vanuit tegenovergestelde
richting en komen vaak tot tegenovergestelde conclusies over de betekenis ervan. De ene kijkt naar
wat de (vertaalde) tekst voor ons vandaag betekent, vanuit ons moderne perspectief van het leven,
maatschappij, cultuur, Bijbelse geschiedenis en de wereld om ons heen; alsof de schrijvers ons in
gedachten hadden toen ze schreven. De andere methode zoekt naar de betekenis die de schrijvers
bedoeld moeten hebben toen zij  schreven, vanuit hun perspectief  van het leven,  maatschappij,
cultuur,  Bijbelse  geschiedenis,  en  de  wereld;  dat  hun  tijdgenoten  zouden  begrijpen  wat  ze
schreven. .... De eerste van deze methode in het lezen en begrijpen van de Bijbel gaat meestal
onder de naam 'Proof text method', of 'de bewijstekst methode'. ... De tweede methode gaat over
het algemeen onder de naam 'Historisch (critische)  methode',  omdat het de Bijbel eerst  in  zijn
letterlijke en historische context leest, met het ultieme doel de beginselen en instructies voor onze
tijd te doen verstaan.

Het grote voordeel voor de 'bewijstekst methode' is dat er geen speciale opleiding of ervaring voor
nodig is.  ...  De historisch (critische) methode heeft voor de meeste mensen het nadeel dat het
speciale training en ervaring vereist. ... Gelukkig kunnen zij die geen gelegenheid gehad hebben
voor een dergelijke opleiding of ervaring toch de historische (critische) methode gebruiken door
gebruik te maken van informatie afkomstig van hen die wel in de gelegenheid waren een dergelijke
opleiding  te  volgen."  (The  role  of  Biblical  Hermeneutics  in  preserving  unity  in  the  Church,
Raymond F. Cottrell, 1996, p.6)

Al  onze  theologische  geschillen  en  verschijdene  meningen  over  de  Bijbel,  en  de  herhaaldelijke
traumatische ervaringen in de geschiedenis van Zevende-dags Adventisten, zijn veroorzaakt door het
feit dat de meeste van ons en voor het grootste deel van de tijd,  de eerste methode gebruikt
hebben. Als wij doorgaan deze methode te blijven gebruiken zullen wij onszelf opsluiten in deze
visieuze  cirkel  en  doorgaan  de  ene  na  de  andere  traumatische  ervaring  en  scheidingen  in  de
gemeente te ervaren. Het is de hoogste tijd dat we, individueel en gemeenschappelijk als kerk, de
tweede methode gaan gebruiken. Dit zal eenheid in de gemeente brengen en het getuigenis van het
evangelie kracht geven en onze de missie van onze gemeente versnellen.” (The role of Biblical
Hermeneutics in preserving unity in the Church, Raymond F. Cottrell, 1996, p.17)
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