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Het ‘God-geademde’
Woord

In de vorige onderwijsbrief hebben we gekeken naar de bovennatuurlijke kracht in het
Woord van God, dat altijd werkzaam en actief is. In deze onderwijsbrief gaan we nog
een laagje dieper en kijken we naar de bron van het Woord: Gods eigen Geest die het
Woord ‘ademde’ – en naar onze houding ten aanzien van dat Woord.
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Als je naar een dokter gaat, wil je natuurlijk zeker zijn dat
hij weet waar hij het over heeft. Van een arts verwachten
we dat hij ons kan vertellen hoe we ziekten kunnen voor-
komen, pijn en aandoeningen kunnen genezen en hoe we
fit en gezond kunnen blijven. We willen dat hij of zij
voldoende ervaring heeft, maar ook dat hij de benodigde
opleiding heeft gehad. Wie zou een dokter raadplegen die
nooit een medicijnenstudie heeft gevolgd, nooit de boeken
heeft bestudeerd en niet op de hoogte is gebleven van re-
cente medische ontwikkelingen? Hoe geschikt is zo iemand
om andere mensen op een succesvolle manier te helpen?

Iets soortgelijks geldt voor ons als christenen ten aanzien
van Gods Woord. We kunnen alle mogelijke ‘veldervaring’
hebben, maar als we het boek niet hebben bestudeerd –
als we niet terugvallen op het gezaghebbende handboek
– zullen we niet succesvol zijn in overwinnend leven.
Je kunt dagenlang kauwen op allerlei diep doordachte

filosofieën en nobele gedachten over God, maar als je niet
geworteld bent in zijn Woord, dan zijn je woorden onbe-
trouwbaar en onstabiel. Niemand kan eromheen: ons leven
als christen moet gebouwd zijn op het solide fundament
van het Woord van God.

In de bijbel vinden we de titel ‘het Woord van God’ op
twee manieren toegepast. Ten eerste op de bijbel zelf,
Gods geschreven woord, en ten tweede slaat deze term ook
op Jezus Christus, Gods Woord als persoon. Beide worden
‘het Woord van God’ genoemd. Als we in een goede
relatie willen staan met Jezus, dan moeten we in de juiste
relatie staan tot de bijbel. Laten we daarom de autoriteit
en de kracht van Gods Woord verder ontdekken.

Wiens Woord is het?
Het woord ‘autoriteit’ komt van het woord ‘auteur’.
De autoriteit van welk werk ook, is de autoriteit van de
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Als je niet geworteld bent in Gods Woord

auteur. Het is de auteur die het gezag verleent aan wat hij
ook maar produceert. Daarom is het belangrijk om de
identiteit te kennen van de auteur van de bijbel.

Elk van God ingegeven schriftwoord (SV: Al de Schrift is
van God ingegeven…) is ook nuttig om te onderrichten, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtig-
heid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk
volkomen toegerust.

(2 Timotheüs 3:16-17)

Als je volmaakt en diepgaand getraind wilt zijn voor ieder
goed werk, dan is de bijbel je bron daarvoor! Paulus zegt
hier dat ‘alle schrift door God is ingegeven’. De Griekse
term die hier vertaald is met ‘door God ingegeven’ betekent
letterlijk ‘God-geademd’. Voor het woord ‘adem’ wordt
hetzelfde woord gebruikt als voor ‘geest’. Paulus zegt dus
feitelijk: ‘Alle schrift is geademd door de Geest van God’.
De autoriteit achter de hele bijbel is de autoriteit van de
Heilige Geest. Hij is de uiteindelijke auteur. Hij heeft vele
verschillende instrumenten gebruikt, maar de autoriteit
van de Heilige Geest – die God zelf is – heeft elk van die
instrumenten aangestuurd. Als we de bijbel gebruiken,
dan gebruiken we Gods eigen autoriteit.
Paulus zegt bovendien dat ‘alle’ schrift is geïnspireerd -
niet slechts bepaalde passages. We kunnen ons de luxe niet
veroorloven om bepaalde gedeelten die we waardevol
vinden te scheiden van gedeelten die we niet waardevol
vinden. De Heilige Geest zelf heeft verklaard dat alle schrift
is geïnspireerd door God, en alle schrift is nuttig. Er zijn
geen boeken die je eruit kunt laten of die je kunt afdoen
als onbelangrijk. Laten we dus niet gericht zijn op slechts
enkele bekende, populaire gedeelten uit de bijbel en den-
ken dat die teksten alles bevatten wat we nodig hebben.

Als je toegerust wilt worden – en blijven! – dan moet je
vertrouwen op de hele bijbel. Je zult ontdekken dat je blijft
doorgaan van kracht tot kracht, als je het Woord van God
overdenkt, erop studeert en het toepast.
Jezus zei dat we het Woord van God moeten horen en
doen; dus niet alleen horen, maar horen èn doen.
Misschien zeg je: ,,Maar de mensen die de bijbel schreven,
waren in veel gevallen zeer zwak en feilbaar. De bijbel
beschrijft zelfs vele van hun zonden.’’ Daarin heb je gelijk.
Ik geloof echter dat dit juist een bewijs is van de nauw-
keurigheid en de geloofwaardigheid van de bijbel – ze neemt
zelfs de zonden op van de mensen die haar geschreven
hebben. Veel mensen vandaag zouden proberen hun zon-
den te verbergen en zichzelf zo goed en foutloos mogelijk
presenteren. De schrijvers van de bijbel doen dat echter

niet. Zelfs David, die de meeste psalmen schreef, legde zijn
meest ernstige zonden vast, zodat iedereen ze kon lezen.

Maar hoe kan de bijbel dan onfeilbaar zijn, als de mensen
die haar schreven feilbaar waren? Een kort en eenvoudig
bijbelvers geeft prachtig antwoord op deze belangrijke
vraag:

De woorden des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver,
in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd.

(Psalm 12:7)

Hier zien we beschreven hoe mensen metaal zuiverden.
Ze bouwden een oven van klei, stookten daarin een vuur
en legden daar het metaal in om gelouterd te worden.
In dit beeld herkennen we drie dingen: de oven van klei,
die staat voor het menselijke instrument (slechts klei);
het vuur, het beeld van de Heilige Geest, die het zilver,
de boodschap, zuivert. Dit laat ons zien hoe feilbare man-
nen en vrouwen de kanalen kunnen zijn om een geïnspi-
reerd en gezaghebbend Woord van God te kunnen voort-
brengen. De klei is het menselijke vat, het vuur is de
Heilige Geest en het zilver – dat zeven keer gelouterd is,
dus volkomen zuiver – is de boodschap van God. De bijbel
is zeven keer gezuiverd door het vuur van de Heilige Geest,
zelfs al gebeurde dat in een vat van klei – zwakke, feilbare,
zondige mannen en vrouwen. Het is absoluut betrouwbaar.

Jezus en het Woord
We zullen nu kijken naar Jezus’ eigen houding ten opzichte
van de bijbel, we zijn immers zijn discipelen; Hij is ons
voorbeeld. Hoe stond Hij tegenover de bijbel? Laten we
kijken naar zijn reactie in een discussie met Joodse leiders:

Als Hij hèn goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods
gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden…

(Johannes 10:35)

Jezus geeft de bijbel hier twee titels die zijn volgelingen
sindsdien altijd hebben gebruikt: het Woord van God en
De Schrift. Als Hij zegt ‘het Woord van God’, dan betekent
dit dat het voortkomt uit God zelf. Het is niet voortge-
komen uit een mens; het komt uit de hemel, bij God van-
daan. En als Hij zegt ‘de Schrift’, dan bedoelt Hij datgene
wat is vastgelegd op papier. God heeft veel dingen gezegd
die niet op papier zijn vastgelegd, maar datgene wat is
vastgelegd in de bijbel, is er tot ons voordeel. Het Woord
bevat alles wat we moeten weten voor onze redding en
behoudenis. Jezus’ houding is samengevat in één zin: ‘en
de Schrift kan niet gebroken worden’. Niets kan het gezag
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van de bijbel vollediger uitdrukken dan deze eenvoudige
uitspraak.

Laten we nu bekijken hoe Jezus de bijbel gebruikte. Wat
gebeurde er  bijvoorbeeld toen Jezus in de woestijn verleid
werd door satan. Het slot van Mattheüs 3 beschrijft Jezus’
doop in de Jordaan, die aan deze gebeurtenis voorafging:

Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water.
En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods
nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem
uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie
Ik mijn welbehagen heb.

(Mattheus 3:16-17)

Men zou verwachten dat Jezus na deze prachtige ge-
beurtenis een gemakkelijke tijd tegemoet ging. Hij was
bevestigd, zowel door de Vader als de Geest – en ook nog
eens door de profeet Johannes de Doper. Maar zo was
het niet! Na deze serene en krachtige ontmoeting, kwam
Jezus in de woestijn waar hij veertig dagen vastte en ver-
leid werd door satan. Denk niet dat de zegen van God het
leven altijd gemakkelijk maakt! Nee, in zekere zin maakt
Gods goedkeuring je leven soms zelfs moeilijker, omdat
satan veel sterker opkomt tegen degenen die God heeft
gezalfd en gezegend met zijn goedkeuring.

Lukas zei dat Jezus door de Heilige Geest in de woestijn
werd geleid (Lukas 4:1), maar aan het eind van de veertig
dagen kwam Hij terug in de kracht van de Heilige Geest.
Let op het verschil; het is één ding om geleid te worden
door de Geest, maar het is een tweede om te bewegen
en te handelen in de kracht van de Geest! Jezus deed dat
laatste niet eerder dan dat Hij zijn strijd met satan had
gevoerd en daarin had overwonnen. In zekere mate zal ieder
van ons diezelfde weg moeten gaan. We zullen verleidingen
en ook tegenwerking moeten overwinnen, voordat we
kunnen gaan bewegen in de kracht van de Heilige Geest.

Iedere keer dat satan bij Jezus kwam in Mattheüs 4, was
het eerste wat hij probeerde, Jezus aan het twijfelen te
brengen. Dat is bijna altijd de eerste methode van satan.
Hij zal het Woord van God niet rechtstreeks ontkennen,
maar hij zal er vraagtekens bij plaatsen, waardoor je er aan
gaat twijfelen. Let op het eerste wat satan tegen Jezus zei:

En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods
Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.

(Mattheüs 4:3)

Bedenk dat God nog maar heel kort daarvoor vanuit de
hemel had gezegd: Deze is mijn geliefde Zoon… Maar satan
daagde Jezus uit om te gaan twijfelen aan wat Hij had
gehoord van God en zei: ,,Als je ècht de Zoon van God
bent, doe dan iets om dat te bewijzen. Verander deze
stenen in brood.’’

Maar Hij antwoordde en zeide: Niet alleen van brood zal
de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond
Gods uitgaat.

(Mattheüs 4:4)

Dit is heel belangrijk. Jezus rekende af met de verleiding
door het geschreven Woord van God er tegenover te stel-
len. Er staat geschreven… Denk niet dat je zelf ooit slim
en intelligent genoeg bent om met de duivel in discussie
te gaan; hij is veel slimmer dan jij. Hij speelt het spel al
heel, heel lang. Probeer niet hem te overtuigen met je eigen
argumenten, maar treed hem tegemoet met het Woord.
Iedere keer dat Jezus werd verleid, antwoordde Hij: Er staat
geschreven… En iedere keer dat Jezus dat zei, veranderde
de satan van onderwerp. Hij wist dat hij geen weerwoord
had op de bijbel. Laat je niet verleiden om te proberen
de duivel te overwinnen vanuit je eigen wijsheden.
Antwoord hem gewoon met het geschreven Woord van
God. De bijbel heeft gezag. Accepteer het Woord. Leef
eruit. Beantwoord de duivel ermee. In reactie op het
geschreven Woord van God heeft hij niets te zeggen.

In Efeziërs 6:17 zegt Paulus: En neem…het zwaard des
Geestes, dat is het woord van God. Het Grieks kent twee
woorden voor ‘woord’. Het ene is logos, het andere rhema.
‘Logos’ is de totale, eeuwige raad van God, ‘rhema’ is
een gesproken woord van God. Dit laatste woord rhema
is gebruikt in Efeziërs 6:17. Hier staat dus: neem het zwaard
van de Geest, dat is het [rhema, gesproken] Woord van
God. Als je geconfronteerd wordt met satan, dan moet
je hem tegemoet treden door Gods Woord te spreken.
De bijbel beschermt je niet door op je  boekenplank of
je nachtkastje te liggen. Het Woord van God werkt
alleen als je het citeert. Je moet het in de mond nemen
en het uitspreken. Dan wordt het een scherp zwaard waar
de duivel voor terugdeinst. Hij heeft er geen antwoord op.

Laten we lezen wat Jezus zei over de autoriteit van het
geschreven Woord van God, waarbij Hij uiteraard doelde
op wat wij nu het Oude Testament noemen:

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te
ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om
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te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: eer de hemel en de
aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van
de wet, eer alles zal zijn geschied.

(Mattheüs 5:17-18)

Het woord ‘jota’, of in het modern Hebreeuws ‘yod’, is de
kleinste letter uit het alfabet. ‘Tittel’ (keraia) is een kleine
komma die aan een letter wordt verbonden om haar te
onderscheiden van een gelijke letter. Dit zijn de twee klein-
ste onderdelen van een geschreven Hebreeuwse tekst, en
Jezus zei dat geen daarvan ooit zal vergaan. Hiermee doelde
Hij niet op het gesproken Woord van God, want de
woorden ‘jota’ en ‘tittel’ gelden alleen voor een geschreven
tekst. Jezus bevestigde met deze uitspraak dus het absolute,
volmaakte gezag van het geschreven Woord van God.
Iets later, vlak voor het einde van zijn bediening, was Jezus
in gesprek met de Sadduceeën, de liberale gelovigen van
die tijd, mensen die niet de autoriteit van de Schrift aan-
vaardden. In feite accepteerden zij alleen het gezag van
de eerste vijf boeken, de Pentateuch. Zij betwistten het
onderwijs over de opstanding van de doden en kwamen
bij Jezus met een sluwe vraag, maar dit is wat Jezus hen
antwoordde:

Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen,
wat door God tot u gesproken is, toen Hij zeide: Ik ben de
God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van
Jakob? Hij is niet een God van doden, maar van levenden.

(Mattheüs 22:31-32)

Zie je hoe Jezus dit schriftgedeelte toepaste? Deze woorden
waren veertien eeuwen eerder opgeschreven door Mozes.
Het waren woorden die de Heer rechtstreeks tot Mozes
gesproken had. Maar Jezus sprak er niet over als iets wat
veertien eeuwen daarvoor tegen Mozes was gezegd. Nee,
Hij zei: Hebt u niet gelezen wat God tot u heeft gesproken?
De bijbel veroudert nooit. Ze is nooit slechts een menselijk
verslag met menselijke wijsheid. Ze is ‘God-geademd’.
En zelfs al is het Woord van God drieduizend jaar geleden
geschreven, het is nog steeds God die er vandaag doorheen
spreekt, tot jou persoonlijk. Dat is het gezag van de bijbel
zoals Jezus het leerde.

Nieuwtestamentisch gezag
Het gezag achter het Nieuwe Testament is hetzelfde als
achter het Oude Testament. Laten we kijken naar Jezus en
zijn discipelen. Hij bereidt hen voor op het feit dat Hij
hen zal verlaten.

Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf;
maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal
in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen
al wat Ik u gezegd heb.

(Johannes 14:25-26)

De autoriteit achter de geschriften van de apostelen is de
autoriteit van de Heilige Geest. En Jezus zei dat Hij twee
dingen zou doen: ,,Wat ik jullie nog niet heb geleerd, zal
Hij jullie leren; en de dingen die Ik heb gezegd, maar die
jij misschien vergeten bent, zal Hij je weer in herinnering
brengen.’’ Het verslag van de evangeliën berust niet op
het menselijke geheugen, maar op de waarheid van de
Heilige Geest. Ik wil je erop wijzen dat Jezus hier de regels
van de grammatica breekt, door naar de Heilige Geest te
verwijzen met het woord ‘Hij’, niet als ‘het’. Volgens de
Griekse grammatica zou Jezus het lidwoord ‘het’ moeten
gebruiken toen Hij verwees naar de Heilige Geest, maar
dat deed Hij niet. Hij zei ‘hij’. Het is belangrijk te begrijpen
dat de Heilige Geest niet zomaar een ‘het’ is, maar dat
Hij een ‘hij’ is, een persoon, en dat je met Hem moet om-
gaan als met een persoon. Ik wil afsluiten met een tekst
uit Johannes 16, waar Jezus nog een ander belangrijk
kenmerk van de Heilige Geest laat zien.

Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u
de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit
zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en
de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken,
want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.

(Johannes 16:13-14)

Uit deze tekst leren we dat de Heilige Geest – de auteur
van het geschreven Woord van God – altijd Jezus – het
persoonlijke Woord van God – zal verheerlijken. Dat zal
de Heilige Geest door het Woord van God ook in jouw
leven doen: de naam van Jezus verheerlijken.


