
De plaats van de Bijbel in ons leven
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Hos.4:6: Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis. 

In dit vers vertelt God, door Hosea, aan het volk dat ze Hem niet meer kennen. Kennen is niet 
alleen het verstandelijk kennen, maar gaat over de hele omgang met God, de relatie met God. 
God kennen, betekent een nauwe, intieme relatie met God hebben. 

Wij hebben twee instrumenten gekregen die ons ongelooflijk kunnen helpen bij het kennen 
van God, bij het krijgen van een nauwe, intieme relatie met God. Het eerste instrument is de 
Heilige Geest. Ik hoop daar vanaf volgende maand een aantal preken over te geven. Over het 
tweede instrument wil ik het vandaag hebben. De Bijbel… 

Ik ben niet toevallig begonnen met het vers uit Hosea. Ik geloof dat onze evangelische 
gemeenten er niet goed aan toe zijn. Niet zozeer, omdat ze in aantal misschien weinig groeien. 
Ik heb het vooral over de plaats van de Bijbel. Als je rondhoort in gemeenten of op internet, 
dan merk je dat veel christenen minder belang aan de Bijbel hechten dan zou moeten. En zelfs 
bij mensen die de Bijbel nog hoog achten, laat het lezen van de Bijbel vaak te wensen over. 

In deze preek wil ik eerst met jullie gaan kijken naar wat de Bijbel zegt over zichzelf. Daaruit 
volgen consequenties: voor jezelf en de gemeente, voor je houding naar je omgeving en voor 
je omgang met je kinderen – als je die hebt, natuurlijk.

Wat zegt de Bijbel over zichzelf
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Lezen: 2 Tim.3:14-17
In onze NBG-vertaling lezen we: “Elk van God ingegeven schriftwoord”. We zouden dus 
kunnen denken dat er ook schriftwoord is dat niet door God is ingegeven. Dat is niet zo. 
Paulus schrijft hier over het Oude Testament en hij, als ex-farizeeër, zou nooit twijfelen aan 
Gods woord. In de Statenvertaling staat het er eigenlijk duidelijker: “Al de Schrift is van God 
ingegeven”. 

Geloven wij dat nog? Francis Schaeffer schreef in 1982 al dat er een grote breuk zat in de 
evangelische wereld. Aan de ene kant waren er de evangelischen die vonden dat de Bijbel 
waar was, ook als die sprak over geschiedenis, natuur, … Aan de andere kant waren er de 
evangelischen die vonden dat de Bijbel waarheid bevatte, maar niet perse als het gaat over 
geschiedenis, natuur, … Die breuk is in onze evangelische wereld al langer hoe 
herkenbaarder. Er zijn discussies op internet, over God als Schepper. Kunnen we daarin nog 
geloven? Of weten we het niet? Of stammen we af van de apen? Discussies onder 
evangelischen. Wat Schaeffer 30 jaar geleden signaleerde, is nu zeer duidelijk. Het probleem 
ligt dat men het vers in 2 Tim.3 heeft losgelaten: “Al de Schrift”. 

Misschien verveel ik u een beetje met deze beschouwing van de toestand van onze 
evangelische wereld, maar ik wil dat u zelf heel goed nadenkt. Waar sta ik? Sta ik nog achter 
2 Tim.3? Dit is een zeer belangrijke vraag.



Lezen: Ef.6:17 / Heb.4:12
Het Woord van God is een zwaard. Het woord dat in Ef.6:17 gebruikt wordt, is machairon, 
ofwel een kort tweesnijdend zwaard. Zo wordt het woord ook in Heb.4:12 genoemd. Het is 
een zwaard, een aanvallend wapen, dat zowat alles bij de mens kan raken. Het scheidt ziel en 
geest, overleggingen en gedachten van het hart. Als wij ons geloof in de Bijbel loslaten of er 
stukjes vanaf prutsen door te twijfelen aan de schepping, is het alsof wij stukjes uit ons 
zwaard halen. Het zal een mooi gevecht zijn… 

De Bijbel is zeer duidelijk over zichzelf. Het boek bestaat uit woorden die van God zelf 
afkomstig zijn. Het is een zwaard, een wapen dat helemaal doordringt in de mensen. We 
kunnen daar nog teksten toevoegen, waarin staat dat Gods Woord is als een lamp voor onze 
voet en dat we niet alleen van brood leven, maar van ieder woord dat door God gesproken is. 

Gelooft u nog dat de Bijbel helemaal het Woord van God is? Als u dat gelooft, als u het ermee 
eens bent, dan komen we aan de consequenties.

Consequenties
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a) voor jezelf/de gemeente

Een eerste consequentie als wij aanvaarden dat de Bijbel Gods Woord is, is het volgende. 
Lezen Ps.119:105 
Ik heb het daarnet al aangehaald. Beste mensen, God zelf, de Here der Heerscharen, de 
Schepper van hemel en aarde, het begin en het einde van alles, spreekt tot ons door de Bijbel, 
wil ons d.m.v. de Bijbel licht geven, leiden op ons levenspad. Als wij dat geloven, dan mogen 
wij dit boek niet naast ons neerleggen. Door de Bijbel leren wij God kennen… laat ons die 
Bijbel lezen en bestuderen, zodat wij niet ten gronde gaan bij gebrek aan kennis. 

In 1Tess.5:21 wordt opgeroepen om de dingen die gebeuren in de gemeente te toetsen, om te 
zien of deze wel juist zijn. Hoe kunnen we die dingen toetsen? Door de Bijbel. Gods woord, is 
daar ongelooflijk belangrijk voor. We moeten Gods Woord kennen!! Hoe kan je, ingeval van 
een uitspraak van iemand of een discussie of een probleem, de juiste weg kiezen als je Gods 
Woord niet kent of niet leest? Dan krijg je een gemeente, waar mensen geloven waar ze zelf 
zin in hebben. 

Een volgende consequentie gaat over hetgeen we met de Bijbel doen. 
Lezen: Jakobus 1:22-23
We moeten die Bijbel niet alleen lezen en bestuderen, maar er ook iets mee doen. Wees 
daders van het Woord. Als je denkt dat het voldoende is om het Woord te horen, misleid je 
zichzelf. Zo’n houding is onzin. God heeft Zijn Woord niet gegeven om ons wat leesvoer te 
bezorgen. We moeten er ook daadwerkelijk naar leven. Jakobus gaat daar nog verder op in in 
hoofdstuk 2 – daar zegt hij dat een geloof dood is, als het niet met werken gepaard gaat. Gods 
Woord moet dus ook bepalend zijn voor hetgeen je doet of niet doet.

Een derde, korte consequentie gaat over visie. Emmanuël heeft daar tijdens het 
gemeenteweekend over gesproken. Wat wil je op langere termijn bereiken? Zo’n visie moet 
ontstaan vanuit gebed en Bijbel lezen. Dat is zo belangrijk in ons leven. Heb je doelen? Zijn 
dat dan Gods doelen of je eigen doelen? Bid daarvoor, lees je Bijbel daarover.
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b) voor je houding naar je omgeving

Als wij zeggen dat de Bijbel het woord van God is, dan moet onze omgeving daar ook van 
horen. Onze omgeving moet horen wat de Schepper van hemel en aarde ook tegen hen wil 
zeggen. En… wij hebben de opdracht gekregen om dat Woord te verkondigen. 
Lezen: Matteüs 28:18-20

Ik kreeg deze week nog een brief van een BEZ-werker in België, die schrijft: “Er is nog veel 
werk te verrichten in België vanwege de nood aan kennis uit het Woord van God. Het openen 
van dat Woord verspreidt licht.” In België wordt op grote schaal gelachen met de Bijbel, 
terwijl de meesten die er mee lachen de Bijbel nauwelijks kennen. Wie moet ervoor zorgen 
dat ze de Bijbel leren kennen? Wij!!

Afgelopen week had ik nog een aardig gesprek met een leerling. Het ging over twijfelen aan 
het bestaan van God. Zij twijfelt daar hard aan. Op een bepaald moment zei de leerling: 
“Stuurt God dan mensen naar de hel? Ook mensen die goed geleefd hebben, die andere 
mensen hebben geholpen, …” Het gebeurt wel vaker dat ik tijdens lessen zo’n opmerkingen 
krijg. Weet u wat ik op zo’n momenten nodig heb? Gods Woord. Als ik vertrouw op mijn 
eigen verstand, zou ik misschien zeggen: “Tsja, misschien als je echt goed leeft, komt het wel 
goed”. Als ik vertrouw op de Bijbel, moet ik zeggen: “God stuurt mensen inderdaad naar de 
hel. Mensen krijgen in hun leven de kans God te aanvaarden of af te wijzen.” Ik geloof dat dat 
de weg is die wij moeten gaan. Een duidelijke verkondiging van Gods Woord. Op het einde 
van de les vroeg het meisje hoe ze uit haar twijfel over God kon geraken. Blijkbaar heb ik 
haar, door eerlijk te zijn over wat de Bijbel zegt, niet afgeschrikt, maar juist doen nadenken. 

Het Woord van God verspreidt licht in het leven van mensen. Dat is wat wij geloven. Zoals 
we daarjuist hebben gelezen, is het Woord van God een zwaard dat alles in een mens kan 
raken. Dat is zo voor ons, christenen, maar ook voor niet-christenen. 
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c) voor je omgang met je kinderen 
 
Lezen: Deut.6:4-9
Dit is een stukje, speciaal voor ouders met kinderen, maar ook mensen zonder kinderen 
kunnen uit dit stuk leren. Dit stuk is voor de Joden heel belangrijk. Ze bidden dit twee maal 
per dag. Het is het eerste gebed dat kinderen aanleren. Er wordt in opgeroepen om wat God 
gebiedt in ons hart te dragen. Dat is een oproep voor ons allemaal. Er staat dan nog achter dat 
wij het onze kinderen moeten inprenten en daarover spreken. 

Geachte ouders met kinderen, waaronder ik dus ook. Wij moeten onze kinderen inprenten wat 
God gebiedt en daarover spreken. Dat is een regelrechte opdracht van God. Een eerste 
belangrijk punt daarbij is dat kinderen leren uit wat de ouders doen. Hoe ouders omgaan met 
de Bijbel, zal voor een behoorlijk deel bepalen hoe zij omgaan met de Bijbel. Dat wil niet 
zeggen dat kinderen dan sowieso God volgen, er zijn genoeg voorbeelden waarin dat niet 
gebeurt, maar het is toch een belangrijk principe. Als wij, als ouders, nauwelijks bezig zijn 
met de Bijbel en met God, dan kunnen we moeilijk van onze kinderen verwachten dat ze het 
anders doen. Een tweede belangrijk punt is dat we het onze kinderen inprenten en erover 
spreken. Ik denk hierbij aan Bijbel lezen met je kinderen. Dat is belangrijk. Ze naar de 



zondagschool sturen, is één ding, maar als dat alles is, kunnen we niet van hen verwachten dat 
ze de Bijbel en God leren kennen. Net zomin als wij de Bijbel en God kunnen leren kennen 
door er alleen op zondag een kleine twee uurtjes mee bezig te zijn. Koop een kinderbijbel en 
lees elke dag met je kinderen. Sta ook open voor vragen op allerlei vlak van je kinderen – 
over dingen die ze op school leren of op TV of in een boekje zien. Maak ook daar van de 
gelegenheid gebruik om over God te vertellen. Zij hebben dat echt nodig. 

Wij hebben als ouders en ook als gemeente de taak om onze kinderen in Gods richting te 
wijzen. Ze kiezen uiteindelijk zelf of ze Hem volgen, maar wij kunnen hen in de juiste 
richting leiden. Wij kunnen het voor hen gemakkelijker maken om God te leren kennen. Dat 
fotootje heb ik er speciaal bij geplakt, want dat is hopelijk ons doel. Dat onze kinderen zelf 
later de Bijbel gaan lezen en zelf God gaan leren kennen.   

Conclusie
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De Bijbel is onze basis, omdat God in de Bijbel tot ons spreekt. Wij hebben de Bijbel nodig 
om God te leren kennen; anders gaan we ten gronde, zoals Hos.4:6 het zegt, door gebrek aan 
kennis. 

Geloven dat God in de Bijbel tot ons spreekt, heeft wel consequenties. Voor onszelf, omdat de 
Bijbel een licht is op ons pad en omdat we de Bijbel moeten lezen én ernaar handelen. Voor 
onze omgeving, omdat we de Bijbel, Gods eigen Woord, moeten bekendmaken. Voor onze 
kinderen, omdat we hen Gods Woord moeten inprenten en er met hen over moeten spreken. 

Als laatste wil ik nog een paar tips meegeven. Ik heb dit al vaker gezegd en wil er nu ook op 
terugkomen. De bijbelstudies en celgroepen zijn bij uitstek middelen om ook tijdens de week 
bezig te zijn met de Bijbel. In bijbelstudies gaan we dieper in op de Bijbel. In celgroepen 
willen we met elkaar van gedachten wisselen over de Bijbel en hoe dit toe te passen in ons 
leven. Ik wil jullie dan ook nogmaals aanmoedigen om hier naartoe te komen. Niet om mij 
een plezier te doen, maar om ernst te maken met de Bijbel. Je kan proberen alleen te geloven, 
maar zoals Emmanuël het op gemeenteweekend ook nog gezegd heeft, dat lukt niet. 

Een tweede tip is het volgen van een leesrooster; een blad waar voor elke dag een 
bijbelgedeelte op staat dat je dan leest. De voorbije jaren heb ik willekeurig bijbelboeken 
gelezen, maar sinds afgelopen week ben ik weer zo’n rooster aan het volgen. Het voordeel 
van zo’n rooster is dat je alles leest. Je kan er op internet heel wat vinden – zo kan je dan de 
Bijbel doorlezen in één jaar of in drie jaar. Ik wil jullie ook het rooster geven dat ik gebruik.  

Kortom, mijn oproep aan iedereen is: Lees de Bijbel. Lees het Woord van God. God maakt 
zich bekend in dat Woord en daarom mogen wij dat niet naast ons neerleggen. Je mag 
trouwens best bidden dat de Heilige Geest je de zin wilt geven om de Bijbel te lezen! Ik 
geloof dat Hij dat graag wil doen. 

Amen.


