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Elke schrifttekst is door God geïnspireerd [letterlijke vertaling van grondtekst: door God 

uitgeademd] 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 voor zijn 

taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. 

2 Timotheüs 3:16,17 

Gods woorden zijn diepgaand en krachtig (Heb 4:12). Johannes begint zijn evangelie met een lofzang 

op God door te schrijven dat in het begin het Woord was en dat alles uit het woord is ontstaan. God 

sprak, en er was (Joh 1). Jezus sprak en de storm en de wind ging liggen (Mat 4:39). Toen Jezus zei 

dat Hij Jezus van Nazareth was deinsden de soldaten terug en vielen op de grond (Joh 18:6). Boze 

geesten verdwenen op Zijn bevel (Mar 1:27). Er zijn talloze voorbeelden van het krachtige effect van 

Gods spreken. Waar God spreekt, verandert de situatie.  

Het meest tastbare spreken van God op aarde is Jezus (Heb 1:1,2). De mensen die met Jezus geleefd 

hebben en Zijn onderwijs hebben gehoord, hebben een ongekend voorrecht beleefd. Ze hebben God 

mogen aanschouwen, in Zijn Zoon. Toch, laat de Bijbel zien, was het zijn in de nabijheid van Jezus 

niet een garantie voor het begrijpen wat de oneindige waarde is van wat Hij zei. Daarvoor was meer 

nodig: openbaring (Mat 13:13).  

De discipelen hadden een aantal jaar met Jezus opgetrokken. Ze hadden alle wonderen gezien, al het 

onderwijs gehoord. Toch hadden ze grote moeite om werkelijk te begrijpen wie Hij was. Tot na de 

opstanding: 

Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen 

hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal 

opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te 

komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen 

in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in 

de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 

Lucas 24:45-49 

Om werkelijk te begrijpen dat Jezus de Messias is, hadden de leerlingen het nodig dat Jezus hun 

verstand ontvankelijk maakte en hun de Heilige Geest gaf, die hen naar de volle waarheid zou leiden 

(Joh 16:13). Hier is een patroon zichtbaar, die we zien sinds de opstanding van Christus: De Heilige 

Geest openbaart mensen Christus door verkondiging van het woord. Als we de Emmaüsgangers 

(Lucas 24), de massabekering op de eerste Pinksterdag (Hand 2), Fillipus en de ambtenaar uit 

Ethiopië (Hand 8). Het woord wordt gepredikt en de Heilige Geest beweegt het hart van mensen. 

Het is daarom ook niet voor niets dat Paulus zegt in Romeinen 10:17: “Zo is dan het geloof uit het 

gehoor en het gehoor door het Woord van God.” Het horen van Gods woorden heeft de kracht om u 

geloof te brengen. Ooit hoorde ik eens een prediker zeggen: “Wil je God horen spreken? Ga dan je 

Bijbel hardop voorlezen.” Jezus gebruikte Het Woord als zwaard tegen de duivel toen Hij verzocht 

werd (Mat 4), Paulus draagt ons op om hetzelfde te doen (Ef 6:17).  

Het is goed om als gemeente gefocust te zijn op de opdracht van 1 Korintiërs 14, om de liefde na te 

jagen en ook te streven naar de gave van profetie. God wil zijn Woord vandaag de dag nog steeds 



openbaren door de gemeente heen. Maar, het is belangrijk om te beseffen dat God in eerste plaats 

de Bijbel heeft gegeven, als Gods vaststaande, objectieve woord tot de mensen (2 Tim 3:16). Wilt u 

Gods stem verstaan? Lees dan de Bijbel! Jesaja profeteerde dat het woord dat uit Gods mond komt1 

niet leeg zal terugkeren, maar zal doen wat God ervoor heeft bestemd (Jes 55:10,11). God heeft Zijn 

woorden bestemd om uitwerking te hebben in uw leven en Hij gebruikt daarvoor de Bijbel (Heb 

4:12). 

De Emmaüsgangers zeiden tegen elkaar toen ze terugliepen naar Jeruzalem: “Brandde ons hart niet 

toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?” (Luk 24:32). De Bijbel is niet een 

geschiedenisboek, het is niet een boek met moralistische verhalen. Het is veel meer dan dat: het is 

ons voedsel (Lu 4:4), het is een lamp die onze weg verlicht (Ps 119:105), het Woord zal ons heiligen 

(Joh 17:17) en ze zijn een kostbaar bezit voor ons (Ps 12:6) 

Wat Jezus deed met de Emmaüsgangers – hun hart laten branden, door de schriften te ontsluiten –  

wil God door Zijn Heilige Geest nog steeds doen. Verwacht u dat wanneer u de bijbel openslaat, u 

een ontmoeting heeft met God? Dat Hij tot u wil spreken, u wijsheid wil geven en wil geven wat u 

voor die dag aan liefde, wijsheid en bemoediging nodig heeft? 

Suggestie voor een kringavond 
God wil door Zijn Woord tot u spreken. Ga in groepjes uiteen en lees met elkaar Efeziërs 1. Wat wil 

God tot u spreken door deze tekst heen? Is er iets waarvan u denkt dat God dat tegen de ander wil 

zeggen? 

Als er noden of zorgen zijn in uw groep, deel die met elkaar en ga bidden. Maar, kies ervoor om in 

deze gebeden de Bijbel als uitgangspunt te nemen. Bidt de Bijbel. U kunt hiervoor bijvoorbeeld 

waarheid en leven over iemand uitbidden op basis van Romeinen 8, Johannes 17, Efeziërs 1, een 

psalm, etc. Proclameer Gods woorden over het leven van uw kringleden. 

U kunt ook met elkaar afspreken om de komende week u uit te strekken naar een Bijbeltekst voor 

elkaar, in de verwachting dat God tot mensen persoonlijk wil spreken door Zijn woord heen. 

Begeleidende vragen 
- Leest u de Bijbel en wat doet dit met u? 

- Kunt u een moment delen waarin u het gevoel had dat God tot u persoonlijk sprak, door een 

Bijbeltekst heen. Alsof die tekst er speciaal voor u in de Bijbel was geplaatst 

- Hoe vind u het om te beseffen dat de Bijbel Gods stem in deze wereld is. Verlangt u soms 

naar een ‘duidelijkere’ manier van spreken van God? 

- Heeft u een Emmaüs-ervaring? Waarin u merkte dat de Heilige Geest (door Bijbellezen of 

prediking) u het Woord openbaarde en uw hart ging branden voor God? 

- Ervaart u dat het proclameren van Gods waarheid over uw leven of situaties effect heeft? 

                                                           
1 Uit Gods mond komt, koppel dit aan woorden door God uitgeademd (2 Tim 3:16) 


