Schriftlezing: Ps. 119 65-72, 81, 89, Rom. 10:8-17
Thes. 2:1-16 Tekst: Rom. 10:17 Thema: Het Woord
heeft het voor het zeggen. Zingen: Ps. 45:1 en 2, Ps.
89:7 Ps. 119:47, 53 en 87, Ps. 40:5, Ps. 147:10
Hoofdpunten van de preek
Waarom heeft de Bijbel als Gods Woord gezag?
Ontvangen [NGB 5.1]
De belijdenis zet in met dankbare verwondering en
volstrekte eerbied: ‘Al deze boeken ontvangen wij…’
Het Woord maken of bedenken wij mensen niet. Het
Woord is heilig, van en voor God. God geeft het ons.
Hij spreekt ons aan en wij worden aangesproken.
De Heilige Geest brengt een mens ontvankelijkheid
bij (Hand. 16:14).
Gehoorzamen is dan geen onmogelijke eis, maar
lieve lust. Het Woord is canoniek, de norm, de basis
en de zekerheid van het geloof (Psalm 119:105).
Geloven [NGB 5.2]
Is de belijdenis (te) hoog gegrepen? Wij geloven
alles wat in de Bijbel staat!/? En waarom dan wel (of
niet)?
Niet zozeer omdat de Kerk dat zegt. Meer dan het
instituut worden hier de gelovigen bedoeld. Hun
geloof is niet dé reden om het Woord te geloven.
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We geloven met name omdat de Heilige Geest
getuigenis geeft in ons hart (1 Thes. 2:13).
Is dit een gevoelsargument? De Bijbel is waar omdat
ik het beleef? Nee. De Geest spreekt het Woord in
ons uit en praat ons naar God toe.
Als een ‘toegift’ geloven we het Woord ook omdat
het zichzelf bewijst en bewezen heeft in de
profetieën die vervuld zijn tot op Christus.
Verschil maken [NGB 6]
We maken ook verschil!
Niet alle boeken met Bijbelse namen, verwijzingen
naar of aanvullingen op Bijbelse geschiedenissen
zijn heilig en canoniek.
Ook al worden deze boeken vandaag soms met
andere en verhullende woorden deuterocanoniek
genoemd, ze blijven duister of dubieus (apocrief).
De lijst kan moeiteloos worden aangevuld met
hedendaagse literatuur (als de Da Vinci Code of
bijbelromans), verfilmingen (The Passion of the
Christ) of evenementen (The Passion).
Misschien mooi, interessant of ontroerend, maar ze
hebben niet ‘de kracht en het vermogen’ om bron,
basis of norm van ons geloof te zijn. Dat kan alleen
het Woord Zelf zijn.

