Schriftlezing: Joh. 5:37-47, 2 Tim. 3:10-17, 2 Petr.
1:16-21 Tekst: 2 Petr. 1:21 Thema: NGB3-4 God
neemt het Woord.
Zingen: Ps. 25:2 en 6, Ps. 119:53, Ps. 119:65 en 84,
Ps. 85:3, Ps. 56:5
Hoofdpunten van de preek
Wat maakt het Woord tot Gods Woord en wat
betekent dat?
1 Gods Geest (NGB-3.1)
We ontvangen geen wetenschappelijke verklaring,
maar er wordt ons een belijdenis voorgezegd en op
het hart gelegd: ‘Wij belijden…’
Belijden is antwoord op wat je hoort of leest. Het
Woord zegt over het Woord, dat dit door de Heilige
Geest is voortgebracht (2 Petr. 1:21).
Het Woord is géén werk van mensen. De Geest
maakte mensen tot woordvoerders van God en doet
ze zeggen wat God gezegd wil hebben.
Gods Geest maakt het Woord tot Gods Woord (met
het gezag van God, zie 3). Een compleet verschil
met mensenwoorden en andere ‘heilige’ boeken.
2 Gods zorg (NGB-3.2)
Er is veel meer namens God gezegd dan wij ooit
zullen weten. Toch belijden wij dat we alles weten
wat voor ons en onze zaligheid nodig is.
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Het (geschreven) Woord is hét teken van Gods
bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Een
prachtuitdrukking vol van Gods goedheid en genade!
Het Woord is van voor tot achter geschreven met het
oog op onze redding en de leiding van God voor ons
leven.
Gods zorg komt tot uiting in het wonder van het
ontstaan en de overlevering van het geschreven
Woord.
Waar mensen het Woord verduister(d)en en Satan
alles deed en doet om het te laten verdwijnen, heeft
God over Zijn geopenbaarde Woord gewaakt.
3 Gods gezag (NGB-4)
Het complete Woord van God heeft het gezag van
God
Het Oude en Nieuwe Testament vormen samen de
ene Heilige Schrift en kunnen niet zonder elkaar
gelezen worden.
Artikel 4 noemt alle Bijbelboeken die als canoniek
beleden worden. Canon betekent maatstaaf.
Het Woord heeft gezag over ons en niet andersom.
God wil gehoord en gehoorzaamd worden in ons
leven.

