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Het actieve,
krachtige Woord…

In de vorige onderwijsbrief, (die u op de website kunt lezen, als u
deze gemist heeft), zijn we begonnen de veelomvattende autoriteit
van het Woord van God te onderzoeken. In 2 Timotheüs 3:16-17
leerden we van Paulus dat elk schriftwoord van God is ingegeven
en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op
te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen
zij, tot alle goed werk volkomen toegerust (SV). Dus wanneer je
als mens volkomen compleet wilt zijn en goed uitgerust om alle
goed werk te doen, dan is altijd de bijbel hiervoor de bron.

Onderwijsbrief februari 2004

Op 24 september 2003 werd Derek Prince
door de Heer thuisgehaald. De toerusting via
onderwijsbrieven blijft echter gewoon door-
gaan. Reeds tijdens zijn aanhoudende ziekte
in de afgelopen twee jaar, werd de productie
van de onderwijsbrieven (op basis van Dereks
tapes en boeken) al grotendeels verzorgd door
zijn kleinzoon Derek Selby. Hij zal dit onder-
deel van de bediening voortzetten.

Ook bekeken we Jezus’ relatie tot het Woord, (zowel
het gesproken als het geschreven woord) en ontdekten
dat Hij het gezag van het Woord volkomen ondersteunt
en de Schrift vervult. Door dit alles heen zagen we
bovendien de Heilige Geest, die door God is gebruikt
voor zowel het schrijven als het verder brengen van zijn
Woord. Aan de hand van een illustratie uit Johannes
concludeerde ik vervolgens dat de Heilige Geest altijd
Jezus groot maakt. Als je ooit geconfronteerd wordt met
geestelijke manifestaties die Jezus niet verheerlijken
maar die eer geven in een andere richting, dan kun je er
zeker van zijn dat je niet te maken hebt met een uiting
van de Heilige Geest. De belangrijkste taak van de

Heilige Geest is om Jezus te openbaren en te verheerlijken.

Wat kan het Woord doen?
In Hebreeën 4 leren we veel over het karakter van Gods
Woord:

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan
enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat
het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het
schift overleggingen en gedachten des harten. (Hebreeën 4:12)

Het Woord van God is niet dood. Het zijn niet zomaar
zwarte letters op wit papier. Het leeft, en overal waar
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We kunnen deel hebben aan Gods e igen natuur,
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het komt brengt het leven. Het is sterker dan alle leugens
waarmee satan de wereld heeft gevuld.

De bijbel openbaart ons ook dat de mens een drie-enig
wezen is (geest, ziel en lichaam), geschapen naar het beeld
van een drie-enig God (Vader, Zoon en Heilige Geest).
De enige manier waarop we kunnen leren onderscheid te
maken tussen de ziel en de geest, is door het Woord van
God. Dat is het enige instrument wat scherp genoeg is
om door te dringen en te scheiden wat van de ziel is en
wat van de geest is. In 1 Corinthiërs 2:14 zegt Paulus dat
een ongeestelijk mens niet kan ontvangen wat van de Geest
Gods is, omdat het slechts geestelijk te onderscheiden is.

Het Woord kan ook scheiding aanbrengen tussen de ge-
wrichten en het merg. Dit is een beeld van de weergaloze
precisie en het diepe bereik van het Woord. Het dringt
dieper door dan welk chirurgisch mes of psychiatrisch
onderzoek ook. Het is het enige gereedschap dat ons kan
brengen naar de diepten van de menselijke persoonlijkheid.
Iemand vertelde mij ooit: ,,Terwijl jij je bijbel leest, leest
je bijbel jou”. Dat is zo waar en zo herkenbaar voor mij,
want toen ik begon met het lezen van de bijbel was dat
gewoon beroepsmatig, als filosoof. Maar tijdens het lezen
begon ik anders tegen mezelf aan te kijken, mijn eigen-
dunk, mijn trots, mijn arrogantie en mijn vertrouwen op
eigen intellect, alles begon weg te smelten door het Woord.
En toch, ik geloofde het toen nog niet. Het Woord bleef
echter zijn werk doen.

Je moet ontvangen
In 1 Thessalonicenzen 2:13 schrijft Paulus aan gelovigen
die geweldig positief hadden gereageerd op het Evangelie:

En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen
gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen,
het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar,
wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook
werkzaam is in u, die gelooft.

Wat de bijbel in ons kan uitwerken hangt voor een deel
af van hoe wij het ontvangen. Als we het Woord van
God ontvangen, dan krijgen we daarmee toegang tot iets
heel moois…

Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot
leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem,
die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door
deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd,
opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke

natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in
de wereld heerst.
(2 Petrus 1:3-4)

Wat een ongelooflijke uitspraak! Gods eigen goddelijke
almacht heeft ons reeds alles gegeven wat we ooit nodig
zullen hebben. De New Age filosofie leert ons in wezen
dat we een god kunnen worden. Dat is duidelijk niet
waar, om één fundamentele reden: God is niet geschapen,
wij zijn geschapen. Het geschapene kan nooit iets worden
wat niet geschapen is. Dat is een misleiding. Maar, we
kunnen wel deel gaan hebben aan Gods eigen natuur,
als we de beloften in zijn Woord gaan ontvangen en toe-
passen. Dat is de sleutel tot ons succes. Het is het meest
waardevolle cadeau dat God ons ooit gegeven heeft.

Speciale effecten
Paulus zei tegen gelovigen in Thessaloniki dat Gods
Woord effectief in je kan werken doordat je erin gelooft.
Daarom wil ik kijken naar zeven effecten die Gods
Woord in je leven kan hebben.

Gods Woord produceert geloof. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog lag ik een heel jaar lang in het ziekenhuis
in de woestijn van Noord Afrika met een huidziekte 
die de dokters niet konden genezen. Ik was pas christen
geworden en bleef tegen mezelf zeggen:
,,Ik weet dat God me zou genezen, als ik maar geloof 
had.” Maar het volgende wat ik dan zei was: ,,Maar ik 
hèb geen geloof.’’ Toen, op een dag, sprong de tekst in
Romeinen 10:17 mij tegemoet: Zo is dan het geloof uit 
het horen, en het horen door het woord van Christus.
Als je geen geloof hebt, dan kun je het krijgen.
Je hoeft niet zonder geloof te blijven. In de tijd van 
het nieuwe testament lazen de meeste mensen (die 
konden lezen) hardop, ook als ze alleen waren. Er is 
een voordeel aan hardop lezen, want terwijl je jezelf 
hoort lezen, komt er geloof.

Gods Woord is ook het zaad voor de nieuwe geboorte.
Het is door zijn Woord dat we daadwerkelijk in zijn 
gezin worden gebracht.

Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid
gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan 
elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en
niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door
het levende en blijvende woord van God.
(1 Petrus 1:22-23)



-  d u s  h e t  g a a n  t o e p a s s e n .

Om te groeien naar volwassenheid,

m o e t  j e  g a a n  o e f e n e n  i n  h e t  g e b r u i k e n  v a n  G o d s  W o o r d  
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4Het ‘onvergankelijke zaad’ is Gods Woord, dat door geloof
ontvangen wordt in ons hart, en waardoor de nieuwe
geboorte tot stand komt. De aard van het zaad bepaalt
de aard van het leven dat er uit voortkomt. Als je een
appelzaadje plant, krijg je geen sinaasappelboom.
Het Woord van God is onvergankelijk en het leven dat
er uit voortkomt is dus ook onvergankelijk. Het is god-
delijk, heilig, eeuwig.

Gods Woord is geestelijke voeding. Als je eenmaal 
opnieuw geboren bent, heb je voeding nodig. Gods 
Woord voorziet in geschikt voedsel voor geestelijke 
groei. Als je geestelijk een baby bent, heb je melk 
nodig:

…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke,
onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot
zaligheid. (1 Petrus 2:2)

Velen van ons kunnen getuigen dat toen we nog maar pas
wedergeboren waren, het enige wat we wilden lezen de
bijbel was. We werden geboren als gezonde zuigelingen,
met een gezonde honger naar alles wat ons echt kan
voeden. Als we verder opgroeien hebben we echter steeds
meer vast, stevig voedsel nodig. In Hebreeën 5 vertelt de
schrijver aan Joodse mensen (die vanuit hun achtergrond
kennis hadden van de bijbel) wat sommigen van ons
moeten horen: dat op basis van alles wat je weet, je meer
zou moeten kunnen dan je nu kan.

Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te
zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen 
van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en
geen vaste spijs. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft
geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling.
Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het
gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden
van goed en kwaad.
(Hebreeën 5: 12-14)

Om te groeien naar volwassenheid, moet je het Woord
van God gaan ‘gebruiken’ – dus toepassen. Je moet gaan
oefenen in het gebruiken van Gods Woord, om de mach-
ten te gaan herkennen waarmee je te maken hebt. Als je
niet actief naar het Woord van God gaat leven, zul je
nooit in staat zijn meer tot je te nemen dan melk. Vast
voedsel is voor degenen die het Woord in de praktijk
hebben gebracht, die het hebben beoefend en toegepast,
gedisciplineerd  en regelmatig.

Gods Woord brengt geestelijke verlichting. In Psalm 
119:130 spreekt de psalmist tot God en zegt:

Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de
onverstandige inzicht.

Het toelaten van Gods woorden in onze geest en in ons
hart, brengt licht. Dit verschilt van onderwijs. Onderwijs
is geen licht. Je kunt onderwezen worden, maar tegelijk
totaal in de duisternis zijn. Misschien zoek je wel onder-
richt en onderwijs, maar vind je ook wijsheid? Dat is niet
hetzelfde. Onderwijs is nuttig, maar het is niet het licht.

Gods Woord brengt lichamelijke genezing. Dit kan ik 
zeggen vanuit mijn eigen, persoonlijke ervaring.

Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel
en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden;

Hun ziel gruwde van elke spijze,
Zij waren den poorten des doods nabij.
Toen riepen zij tot den Here in hun benauwdheid,
en Hij verloste hen uit hun angsten;
Hij zond zijn woord, Hij genas hen
En deed hen aan de groeve ontkomen.
(Psalm 107:17-20)

Hier zien we mensen die stonden aan het randje van de
dood, maar plotseling drong tot hen door dat het zou
kunnen helpen om te bidden. En God verloste hen uit
hun angsten. Merk op dat God drie dingen doet wanneer
Hij zijn Woord zendt: Hij redt, Hij geneest en Hij bevrijdt.
Deze drie grote uitingen van Gods genade; redding van
zonde, genezing van ziekte en bevrijding van demonische
machten, brengt Hij tot stand via zijn Woord.

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden,
Neig uw oor tot mijn uitspraken;
Laat ze niet wijken uit uw ogen,
Bewaar ze diep in uw hart.
Want zij zijn leven voor wie ze vinden,
genezing voor hun ganse lichaam.
Spreuken 4: 20-22

We komen even terug bij het verhaal dat ik eerder ver-
telde. Ik lag ongeveer zeven maanden in het ziekenhuis
in Noord Afrika, toen ik Romeinen 10:17 ontdekte:
Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het
woord van Christus. Met nieuwe hoop begon ik de bijbel
te lezen, maar ik dacht: ,,Dit betekent alleen dat Hij
mijn ziel geneest. Hij is niet echt geïnteresseerd in mijn
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lichaam, dat is immers vergankelijk, het zal sowieso gaan
sterven.” Maar toen ik Spreuken 4:20-22 las, kon ik er niet
omheen. God zegt hier dat zijn woorden leven zijn voor
wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam. Zelfs een
filosoof als ik was, kan van ‘lichaam’ niets anders maken
dan ‘lichaam’. Toen las ik de kanttekening: de alternatieve
vertaling voor het woord ‘genezing’ is ‘medicijn’.
Vervolgens dacht ik: hoe nemen mensen hun medicijnen
in? Het antwoord is vaak: drie maal daags, na de maaltijd.
Ik besloot dat gedurende een aantal maanden letterlijk
te gaan doen. Ik nam Gods Woord als medicijn, drie maal
per dag na iedere maaltijd - het bracht me totale, en 
blijvende genezing, terwijl ik me – gezien mijn huidaan-
doening - bevond in één van de meest ongezonde klimaten
ter wereld.

Het Woord van God is de sleutel tot overwinning 
over zonde en satan. Veel jonge mensen vandaag vragen
zich af of het mogelijk is een rein en heilig leven te 
leiden. Veel van hun leraren vertellen hen dat dat niet 
mogelijk is. De bijbel zegt echter dat het wèl 
mogelijk is.

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.
Ik berg uw woord in mijn hart,
Opdat ik tegen U niet zondige.
(Psalm 119:9 en 11)

Wat ben ik God dankbaar dat toen ik ooit in Kenia werkte
met jonge Afrikaanse mensen (als rector van een leraren-
opleiding) ik deze woorden keer op keer in vervulling zag
gaan. Zij leidden een zuiver en gereinigd leven, omdat ze
het Woord van God ter harte namen. Gods Woord reinigt
ons, het maakt ons heilig en acceptabel voor Hem.

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente
heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om
haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het
woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend,
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en
onbesmet.
(Efeziërs 5:25-27)

Echtgenoten, dit is geen verzoek of aardige suggestie; het

is een opdracht! Hoe zal Jezus een bruid krijgen die heilig
is en onbesmet? Door haar te wassen met water van het
Woord van God. Het Woord van God heiligt ons en reinigt
ons. Door het bloed van Jezus’ offer redt Hij ons, maar
door het water van zijn Woord gaat het proces door en
reinigt en heiligt Hij ons. We hebben beide nodig. We zijn
gered door het bloed, zodat wij (doorgaand) gereinigd
kunnen worden door het Woord.

Gods Woord is een geestelijke spiegel. Als je erin 
kijkt, zie je niet je lichamelijke verschijning, maar hoe
je werkelijk bent van binnen.

Maar wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt
op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een
spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heenge-
gaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie
zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daar-
bij blijft, niet als een vergeetachtig hoorder, doch als een
werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.
(Jacobus 1:23-25)

Als je in de spiegel kijkt en je ziet iets verkeerds, lijkt het
me logisch dat je daar iets aan gaat doen. Als je haar in
de war zit, ga je het kammen. Jacobus zegt dat je dat ook
moet doen als je geestelijk in de spiegel kijkt van het
Woord van God. Je moet er je geestelijke ik in zien en
handelen naar datgene wat de spiegel je laat zien – het
Woord vertelt je wat je moet doen. Als we, de eerste keer
dat Gods spiegel ons de waarheid van onze eigen zonde
laat zien, direct handelen naar deze openbaring, door
bekering, geloof en het gehoorzamen van het evangelie,
dan zien we de volgende keer dat we in de spiegel kijken
niet langer onze oude zondige natuur. In plaats daarvan
zien we onszelf zoals God ons nu ziet in Christus:
vergeven, gereinigd, gerechtvaardigd, een nieuwe schep-
ping. We komen tot het besef dat er een fantastisch
wonder heeft plaats gevonden.

Genomen uit Derek Prince’ audio-boodschap:
‘The Power and autority of God’s Word.’
Aanbevolen tape voor verdere studie (uitsluitend Engelstalig):
God’s Word: Your inexhaustible Resource – Part 1.


