
Kinderen, jongeren, ouderen, beste luisteraars, 
 
We heten jullie van harte welkom bij de wekelijkse overdenkingen naar aanleiding van de 
Bijbelleeswijzer. Elke vrijdag hopen we jullie hier te ontmoeten. Wat een bijzonder voorrecht 
dat wij deze middelen tot onze beschikking hebben gekregen van de Heere. Middelen die 
helpen bij het beter begrijpen van de Bijbel. Als we ons indenken dat zovelen het Woord van 
God niet kennen, of er afstand van gedaan hebben, of er om vervolgd worden, wat hebben 
wij het dan ontzettend goed. Wat is de Heere dan goed voor ons. Maar wat geeft dat 
tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid. We zijn er nu op aanspreekbaar en dat zal 
de Heere ook zeker doen, als we straks voor Zijn rechterstoel zullen staan. Wist je dat de 
Heere recht heeft op onze gehoorzaamheid? Waarom denk je? We zijn gedoopt zegt 
iemand. Helemaal goed! Dat wil zeggen dat we apart gezet zijn voor de Heere en Zijn dienst. 
En dat door Hem Zelf, want Hij was het Zelf die ons liet dopen in Zijn Naam. Dat betekent dat 
Hij meer recht op ons heeft dan dat de duivel dat heeft. In heel de Bijbel wordt ons dat 
duidelijk gemaakt. Denk maar aan hetgeen we zingen in Psalm 25 vers 5.  
 
Dat Bijbellezen niet altijd eenvoudig is, dat begrijpen we. Daarbij leven we in een tijd waarin 
het lezen ernstig onder druk staat. Er is namelijk sprake van een ingrijpende verschuiving van 
een woordcultuur (waarin het hoofdzakelijk om geschreven tekst gaat) naar een 
beeldcultuur (waarin het hoofdzakelijk om beelden gaat). Kijk maar eens naar het grote 
aanbod van social media platforms. Tekst verdwijnt meer en meer en het beeld, het plaatje, 
de foto (met een paar woorden) blijven over. Dit heeft invloed op ons allemaal. Dit heeft 
invloed op ons leesgedrag, op het begrijpend lezen. Grote teksten worden steeds moeilijker 
om te begrijpen, moeilijke woorden verdwijnen uit ons ‘interne’ woordenboek. Mede om 
deze redenen is de Bijbelleeswijzer ontwikkeld, om weer stil te staan bij de tekst van de 
Bijbel. Het Woord van de levende God. Zijn stem klinkt elke keer als de Bijbel opengaat en de 
Zijn woorden gelezen worden. Ben je je daarvan bewust? Dat is diep hè?  
 
Misschien vraagt iemand zich af, maar waarom is het nu zo belangrijk om Bijbel te lezen. 
Nou, zullen we het eens opzoeken in de Bijbel? Paulus spreekt erover tegen Timotheüs in 2 
Timotheüs 3:15 tot 17. Wat staat daar? ’15. En dat gij van kinds af de heilige Schriften 
geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus 
Jezus is. 16. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17. opdat de mens Gods 
volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.’ Een paar dingen willen we 
onderstrepen uit deze 3 verzen. 
1. De Heilige Schrift, de Bijbel wijst ons de weg naar de zaligheid, zegt vers 15. Ook zegt 
Paulus hoe die zaligheid verkregen wordt, namelijk door het geloof in Christus Jezus.  
2. ‘Al de Schrift is van God ingegeven’ zegt Paulus. Dus de hele Bijbel heeft de Heere door 
Zijn Heilige Geest geïnspireerd, dat betekent letterlijk: ingeblazen. De Heere heeft in het 
schrijven de Bijbelschrijvers zo bijgestaan door de Heilige Geest dat ze geen fouten konden 
maken of dingen konden schrijven die onwaar of in tegenstelling tot de boodschap van een 
andere Bijbelschrijver waren. Dus we hebben een betrouwbare Gids in handen die ons de 
weg naar de Zaligmaker wijst.  
3. Waartoe is die Bijbel dan nuttig? Wel zegt Paulus tot ‘lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is’. Laten we eens iets beter naar 
deze woorden kijken.  



• ‘Tot lering’ wil zeggen dat de Bijbel een uitgebreide en volledige bron van Goddelijke 
waarheden is die we nodig hebben om zalig te leven én te sterven. Met andere 
woorden, de Bijbel onderwijst ons in de weg tot de zaligheid, zoals net bij punt 1 ook 
al gezegd. 

• ‘Tot verbetering’ wil zeggen: de Bijbel vermaant, dat wil zeggen waarschuwt ons 
tegen de zonde. Maar dat niet alleen, de Bijbel ontdekt ons aan onze zonde en wijst 
vervolgens de zondaar de weg tot de genade. Dat willen de laatste woorden in dit 
rijtje duidelijk maken, namelijk  

• ‘Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is.’ We kunnen dit ook vertalen met: tot 
onderwijzing in de rechtvaardigheid’. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor 
onderwijzing, komt alleen hier maar voor in het NT. Als we dan kijken waarvoor het 
buiten de Bijbel gebruikt werd, dan komen we iets heel treffends of het spoor. 
Namelijk: rechtzetten dat gevallen is. Maar ook: iemand die gestruikeld is weer in de 
benen helpen. Jullie zijn ons al voor… hoe passend is dit woord van Paulus. Wij als 
gevallen mensen, hebben het Woord van God nodig om weer recht gezet te worden. 
Recht voor God. Rechtvaardig leven voor God in deze wereld. Bijzonder hè? Wat is de 
Bijbel toch een schat aan onderwijs!  

4. Waarom? ‘opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk 
toegerust.’ Wat heeft de Heere toch het goede met ons voor! Hij wil ons alles geven, wat 
nodig is om Hem te kunnen vrezen en om te leven tot Zijn eer.  
 
Snap je nu dat Paulus in Kolossenzen 3:16 zegt: ‘Het Woord van Christus wone rijkelijk in 
u.’? Hij wist bij eigen ondervinding, door eigen ervaring, hoe heerlijk het is om met de 
Heere te leven. Waar zijn hart vol van was, daar stroomde zijn mond van over! 
 
We hopen op een gezegende tijd samen. Laten we elkaar in het gebed opdragen en 
bidden om de leiding van de Heilige Geest. Bidden om een onverdiende, maar zo 
noodzakelijke Zegen! 
 
Graag tot horens! 
 

 


