
Het is niet wat je niet weet dat je  
in de problemen brengt.  
Het is wat je zeker weet  
maar gewoon niet zo is.



Doel van deze studie

• Het (helemaal) correct interpreteren van Gods Woord is niet zo 
eenvoudig als het lijkt. 

• Er zijn enorm veel factoren waar we rekening mee dienen te 
houden als we de (kleine en grote) details echt correct willen 
begrijpen. 

• Een overzicht van de meeste zaken waar we tegenaan lopen 
en of die ons beïnvloeden. 



Selectieve Attentietest

Titel video: Selective attention test 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo


Enkele vragen:
• Viel Paulus van een paard bij zijn eerste ontmoeting met Yeshua?

• Is Adam in het hof van Eden gemaakt?

• Bezochten 3 wijzen Yeshua bij Zijn geboorte? 

• Was Yeshua een timmerman?

• Werd Jonah door een walvis opgeslokt?

• Wordt Elijah weggevoerd in een strijdwagen?

• Hebben engelen vleugels?

• Zongen engelen bij Yeshua’s geboorte?

• Lachte men Noach uit bij de bouw van de ark?

• Zondigde Eva door in een appel te bijten?

• Was Maria Magdalena een hoer? 

• Zien jullie hoeveel zaken we eigenlijk blind aan-nemen/namen?



Perspectief



Perspectief



Perspectief



Perspectief



• Beste Corne 
• Nou, het was geweldig om weer van je te horen, en ik kan niet wachten tot 

we op bezoek komen! Het lijkt een eeuwigheid sinds we in Breda waren, en 
de chips wat we in het centrum aten, waren gewoon TOP!

• Ik was zo geschokt toen ik hoorde dat Charlie naar de gevangenis ging! 
Maar, toen ik erover nadacht, toch niet echt verassend- hij was altijd vreemd 
in de buurt van kinderen, nietwaar? Misschien kan hij de zaken ten goede 
veranderen. Geef me zijn adres zodat ik hem een bijbel kan sturen. We 
bidden voor hem. 

• Wat Violett betreft, ben ik het ermee eens dat ze mannen niet moet 
onderwijzen! Laat de mannen het doen. Het zou totaal ongepast zijn als ze 
deel uitmaakte van zoiets. Haar hart is op de goede plek, maar ze zou beter 
af zijn met vrouwen en kinderen. 

• Beste wensen, Je broeder Paul



• In welk land bevind Corne zich?

• Wat waren ze aan het eten?

• Wat is er met Charlie?

• Waarom heeft hij een Bijbel nodig?

• Waarom kan Violett mannen geen les geven? 

• Het antwoord zou moeten zijn: GEEN IDEE, ik heb te weinig context….

Vragen naar aanleiding van deze brief:



• Hoe gaat het met jullie in Ohio? Iedereen hier mist je en Trudy van het 
Mexicaanse restaurant zei dat ze zo’n zak Takis voor jou aan de kant houd. 
Die verwonderde blik, net of jij nog nooit Mexicaanse chips had gegeten.


• Je zult het niet geloven, maar kun jij je Charlie de kinderdienstleider nog 
herinneren? Hij bleek dat helemaal geen fijne taak te vinden en deed het 
enkel om zijn ouders een plezier te doen. Nu heeft hij een baan gevonden 
als gevangenis pastoor en dit vind hij geweldig! 


• Maar er is iets wat me daarbij niet lekker zit en ik wil jouw oprechte mening 
horen. Zijn zus Charlene, weet je wel die met dat hart van goud wat iedereen 
vertrouwd. Zij wil daar ook gaan werken samen met Charlie. Ik geloof niet 
dat dit een goed idee is aangezien ze in ieder zielig verhaal trapt en daarmee 
in grote problemen kan komen. Haar zuster Helen doorziet alles en heeft een 
dikke huid, maar Charlene is niet geschikt voor gevangenis werk bij mannen.


• Ze heeft ook een baan aangeboden gekregen bij een opvanghuis voor 
vrouwen (met kinderen) en ik denk dat ze daar veel beter op haar plek zit. 


• Ze neemt jouw mening altijd heel serieus dus zou jij haar kunnen adviseren?



Context



Enkel deze cijfers publiceren geeft een vertekend beeld = misleiding 

Wat is misleiding?



Na herhaalde waarschuwingen en waarschuwingsschoten in de lucht…







Willemski van Oranski
Misleiding… 



Enkele vragen:
• Was William Walace een held of een terrorist?

• Was de ondergrondse / het verzet een groep helden of terroristen?

• Waren IRA vrijheidsvechters of terroristen?

• Was Willem van Oranje een held of een terrorist?

• Was Balthasar Gerards een held of een terrorist?

• Waren de Makkabeeën helden of terroristen? 

• Waren de zeloten helden of terroristen? 

• Hangt af van wie je het vraagt (en dus wie het opschrijft)…

• Hangt het ook af van of je succesvol was of niet? 

• Uitgangspositie, geloof, levensbeschouwing is van belang.



• Yeshua is vergevingsgezind en hij vergeeft jou al je zonden. (Efe 1:7-8). 
Hij staat met open armen voor je klaar om je met Zijn liefde te  
omhelzen. (1 Joh 4:10) 


• Maak je geen zorgen over zonden, er staat geschreven “ Zover het oosten is 
van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons. (Ps 103:12)  

• Want Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat 
dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw 
daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. (Efe 2:8-9)  

• Dit is een goede boodschap voor iemand die zich zojuist (voor de eerste 
keer) echt door de Heilige geest veroordeelt voelt voor al zijn/haar zonden. 

• Dit is een zeer slechte boodschap voor een lauwe “christen” die zijn/haar 
zondes (binding aan de wereld) graag wil behouden.

Voor wie is de boodschap.



• Ik ben om 16.00 uur aangereden. 

• Betekend in Limburg/Brabant: Ik reed om 16.00 uur weg.

• Betekend in het Noorden: Ik heb om 16.00 uur een ongeluk gehad. 

• Zelfde land, zelfde tijd, zelfde taal… 

• Ik volg de Farizeïsche halacha. 

• Betekende in de Galilee dat je: op Shabbat, graan mag plukken en kaf 
afwrijven mits je dit laatste doet met je palmen en niet je vingers.


• Betekende in Jeruzalem dat je: dit op Shabbat niet mocht. 
 

•

Betekenis 



Wat betekend gift?
• In Nederland een “geschenk in geld”.

• In Duitsland een “schadelijke/dodelijke substantie”. 

 

• Wat symboliseert de (fysieke) besnijdenis in de eerste eeuw? 

• Volgens de Bijbel is het een Verbondsteken wat aangeeft dat je Gods 
regels volgt en dus ook het 7e gebod (en Lev 18).


• In de Romeinse cultuur (waar naakt werd gebaad en gesport) stond het 
voor bereidheid tot seksueel immoreel gedrag. (Rico Cortes) 

• Zelfde tijd verschillende taal/cultuur. 



Wat is voedsel?
• Kannibaal    : mens, spin, aap, paard, varken, koe, planten

• Aziaat          :            spin, aap, paard, varken, koe, planten

• Afrikaan       :                     aap, paard, varken, koe, planten

• Europeaan   :                             paard, varken, koe, planten  

• Amerikaan   :                                         varken, koe, planten  

• Israëliet        :                                                     koe, planten 

• Vegan          :                                                              planten 

• Dus afhankelijk van wie je vraagt (en wanneer) veranderd de definitie van 
voedsel.    



• Welke periode (in iemands leven) speelt het zich af.

• Als ik jullie in 2011 had geschreven dat we Gods Wet dienden te houden uit 

liefde, dan bedoelde ik er (inhoudelijk) iets anders mee dan dat ik jullie dan nu.

• Exact dezelfde woorden andere inhoudelijke betekenis. >> voortschrijdend 

inzicht. 

• Achtergrond v/d persoon is van invloed.

• Als je als Democraat opgroeit in de USA en je komt naar Nederland dan is 

CDA of VVD al links (terwijl ze hier als centrum of rechts worden gezien) maar 
als je opgroeit in Cuba of China dan zal de PVDA nog niet eens echt links 
zijn…


Wie heeft het wanneer en waar geschreven



Wat betekend: Gay?
• Gay in de 12e eeuw betekende: blij, zorgeloos, optimistisch.

• Het kreeg later ook de betekenis van vrouwenversierder, hoer en bordeel. 

• Dat vervormde dan ook weer naar jonge mannen die als hoer werkten.

• Halverwege de 20ste eeuw werd het eigenlijk enkel nog gebruikt voor 

homofiele mannen…

• Dus woorden kunnen verschillende zaken betekenen en uiteindelijk ook 

tegenovergestelde betekenissen hebben (vrouwenversierder vs homo). 

• Wat betekend: dit is een eervol persoon.

• Betekenis nu in het westen: respectabel/oprecht handelen.

• Betekenis in de tijd van Yeshua: Status.  

• Zelfde woord maar andere tijdsperiode. 



Griekse cultuur                Hebreeuwse cultuur

Zeer politiek  
betrokken 

Niet politiek  
betrokken 



• Hij was de aardappels aan het afgieten.

•             Letterlijk of Hij was aan het plassen?

• Iemand iets op de mouw spelden.

•             Letterlijk of iemand voor de gek houden?

• Hoog van de toren blazen.

•             Letterlijk of opscheppen? 

• Als je oog kwaadaardig is? (Mat 5:23 , Spr 22:9 , 23:6, 28:22)

•             Gierig / mensen niet iets gunnen.

• Zal er niet één jota of tittel voorbijgaan!

•             Letterlijk of alles moet gebeuren / blijft van kracht?

• Pilatus had het bloed van de Galileeërs gemengd met het bloed van offers

•             Letterlijk gemengd of had hij hun gedood tijdens een Moadiem?

Gezegdes / Spreekwoorden 



• 1) IK zei niet...	 	 	 	 	       Jij zei het.

• 2) Ik ZEI niet...	 	 	 	 	       Ik schreef het.

• 3) Ik zei NIET...		 	 	           Ik heb niets gezegd.

• 4) ...niet HIJ...	 	 	 	 	       Zij heeft het gestolen.

• 5) ... hij HEEFT dit...		 	 	   Hij gaat het nog doen. 
• 6) …heeft DIT geld	 	 	 	   Het was dat andere geld.

• 7) ...hij dit GELD...	 	 	 	   Het waren sieraden. 
• 8) ...dit geld GESTOLEN...	   Hij leende het.

• 8 woorden en 8 betekenissen afhankelijk waar je de klemtoon legt….. 

“Ik zei niet hij heeft dit geld gestolen.”

l Bijvoorbeeld Luk 23:43 
• Voorwaar ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn.

• Voorwaar ik zeg u heden, u zult met mij in het paradijs zijn.

• Welke kommaplaats uiteindelijk juist is laat ik in het midden, maar 

aan de hand van ALLEEN  Luk 23:43 kun je het niet vaststellen.



• Officiële post ging via koerier, privé post werd meestal door reizigers 
gebracht (Rom 16:1 Col 4:7). 


• Papier en schrijfgerei was duur dus de gemiddelde lengte van een brief was 
87 woorden.


• 3 Johannes heeft er 222, 2 Joh 245 en Philemon 338…

• Brieven van intellectuelen zoals Cicero waren gemiddeld 300 of Seneca’s 

zo’n 1000.

• Paulus zijn langste brief was Romeinen 7111 en zijn kortste Philemon 338, 

gem 2493…

• Veel brieven verwijzen naar specifieke situaties in lokale gemeenschappen, 

kunnen we dan alles 1 op 1 overzetten naar nu of is het beter om te leren  
v/d principes...?

Brieven in die tijd



• Kosten produceren van een brief

• Aantal brieven > aantal woorden   >> kosten 
• 5                       > 11304 - 19482       >> € 3400,- — € 5800,-

• 3                       > 6830 - 9851           >> € 2000,- — € 2900,-

• 5                       > 2141 - 4953           >> €   650,- — € 1500,- 
• 8                       > 1099 -1742            >> €   300,- — €   500,- 
• 6                       >  219 - 823              >> €     70,-  — €  250, 

• Dit zou neerkomen op zo’n € 30.000 - € 40.000,- voor een “N.T.”.  

• Eigen schrijvers, persoonlijk bezorgen enz maakte het tot wel 50-90% 
minder, maar dan was het nog een groot prijskaartje in die tijd.

Brieven in die tijd



Brieven in die tijd

Geen Hoofdletters 
Geen punten en komma’s 

Geen afzonderlĳke woorden

brievenindietĳdgeenhoofdlettersgeenpuntenenkommasgeen 
afzonderlĳkewoordenverdernatuurlĳkgeenklemtoonengeen 
typemachineomtezorgendatallelettersduidelĳkleesbaarzĳn



• Verreweg de meeste mensen in die tijd waren arm en blij als ze iedere dag 
konden eten, laat staan verre (dag) reizen maken om diensten te bezoeken. 


• Men had geen geld om een  
“NT” te kopen en de Tenach 
was enkel te vinden bij  
helerijke mensen 
of in de synagoge. 


• Het “NT” bestond nog  
niet en begon pas 
echt samengesteld te  
worden in ca 150 AD.  
 

• Dus als men moest toetsen aan de Schrift (o.a. Hand 17:11) 
dan was dit de Tenach in de synagoge.

Reizen en welstand



Bijbels 

Vaticanus 27 - 27 cm 

Sinaiticus 
38-35 cm

The Codex Amiatinus 
49-34-18 cm 34 Kilo



• Bv Josephus was (van oorsprong) een Farizeeër moeten we daar rekening 
mee houden als hij over Essenen en Sadduceeën schrijft?


• Yeshua kwam uit Galilea een broedplaats van opstandelingen tegen 
Romeinse autoriteit, zou dat zijn spreken beïnvloeden? 


• Zouden autoriteiten (Joods en Romeins) anders/nauwkeuriger kijken naar 
een(!!) mogelijke Messias, zeker als die uit Galilea kwam?


• Als het erg rommelt bij de heersers zou ze dat dan extra gevaarlijk maken, 
voor Yeshua en eventuele volgers van Hem?


• Zijn de verschillende groepen Joden nog van invloed op wat Hij zegt en hoe 
het wordt ontvangen?


• De tumulten geschiedenis vanaf de tijd van de Maccabeeen?

• Zijn latere invloeden nog van invloed op hoe we de tekst lezen?

• Dat men toen in gemeenschap dacht ipv individu….?


• Kunnen we deze punten wel gewoon negeren…..?

Factoren die meespelen



• Ons algemene perceptie vermogen (en overschatting daarvan).

• Vooraannames van de schrijver of ontvanger.

• Wat was de vraag?

• Een halve waarheid is (vaak) een hele leugen. (volledigheid belangrijk)

• Voor wie is de boodschap? (Doelgroep) 

• Wat was de bedoelde betekenis v/e woord? (Is die over tijd verandert)

• In welk taalgebied bevind ik me? (Betekenis verandert)

• Wat is de gehanteerde definitie v/h het woord (perspectief).

• Verschillende normen. 

• Gezegdes en spreekwoorden.

• Kosten (en omvang) v/e brief >> toegankelijkheid. 

• Plaatsoorsprong van de boodschap. 

• Mogelijkheid tot onrust veroorzaking. 

• Toegevoegde latere inzichten die als standaard worden verkondigd. 

Opgesomd:



Attentietest 2

Titel video: The Monkey Business Illusion

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

