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Jezus zei tegen Pilatus: 

“Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor 
ben Ik in de wereld gekomen: om 
voor de waarheid te getuigen. 
Iedereen die uit de waarheid is, geeft 
aan Mijn stem gehoor. Pilatus zei 
tegen Hem: Wat is waarheid?...”

Johannes 18:37-38
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Iedereen zijn eigen waarheid?

1. Geschiedenis

Hoe denk je over waarheid?

2. Filosofie

Wat is waarheid?

3. Theologie

Is het mogelijk om Gods waarheid te kennen? 
4. Toepassing 

Nou en? Wat kunnen we ermee? 



1. Hoe denk je over waarheid? 
- Geschiedenis
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Waarheid is ook Gods openbaring:

Joh 17:17 “Heilig hen door Uw 
waarheid; Uw woord is de waarheid.”

Een Bijbelse blik op WAARHEID…

Waarheid is een persoon: 

Joh 14:6 “Jezus zei tegen 
hem: Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven.”



2. Wat is waarheid?
- Filosofie

• Natuurwetenschappelijke 

waarheid

• Historische waarheid

• Andere type waarheden



3. Is het mogelijk om Gods waarheid    
te kennen?   - Theologie

“U zult de waarheid kennen, en 
de waarheid zal u vrij maken”

- Joh 8:32

“… God, onze Zaligmaker, Die wil 
dat alle mensen zalig worden en 
tot kennis van de waarheid 
komen” - 1 Tim 2:3,4



3. Is het mogelijk om Gods waarheid    
te kennen?   - Theologie

“Elke schrifttekst is door God 
geïnspireerd en kan gebruikt 
worden om onderricht te 
geven, om dwalingen en fouten 
te weerleggen, en om op te 
voeden tot een deugdzaam 
leven, zodat een dienaar van 
God [jij en ik] voor zijn taak 
berekend is en voor elk goed 
doel volledig is toegerust” 

2 Tim 3:16-17 NBV



4. Nou en! Wat kunnen we ermee?
- Toepassing 

Persoonlijk

“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van 
Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding 
ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam 
gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” 2 Kor 5:10 

• Gebed: “HEERE, maak mij Uw 
wegen bekend, leer mij Uw 
paden. Leid mij in Uw waarheid 
en leer mij” Ps 25:4-5

• Gods waarheid proclameren



4. Nou en! Wat kunnen we ermee?
- Toepassing 

Als gemeente de Bron

De Bron is een gemeente waar we in objectieve 
waarheid geloven. Dat Gods Woord gezag heeft. 
Met inspanning, geduld en nederigheid, proberen 
die waarheid van God beter te leren kenen, en 
dan in die waarheid te wandelen. 


